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Etapa

Andamento
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Etapa acumulada
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Resumo do projeto
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Divisão
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 086/2000

OINSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
•IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n°. 99.274, de 06 de junho de 1990,
V

RESOLVE:

expedir a presente Licença de Instalação à:
EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/S. - PETROBRAS
CGC/CPF: 33.000.167/0088 - 62

ENDEREÇO: Av. General Canabarro - 500/7° andar - SEGEN/COEMA
CEP: 20.271 - 900
TELEFONE: (21) 876-5280

CIDADE: Rio de Janeiro
FAX: (21} 876-5323

UF: RJ

REGISTRO NO IBAMA: Processo n° 02001.006142/99-82

relativa à implantação de cabo de fibra óptica ao longo da faixa de servidão existente dos oleodutos e

gasoduto Rio/Belo Horizonte (ORBEL l e II e GASBEL}, entre as Refinaria Gabriel Passos, localizada no
município de Betim/MG eoTermina! de Campos Eliseos, localizado no município de Duque de Caxias/RJ,
i^'
Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 365 (trezentos esessenta e cinco} dias, a partir
desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos
constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.

BraSÍlia-DF,

1B de fevereiro de 2000

/YÍU
vy^
(W*~
Marílía Marreco Cerqueira
|/
Presidente do IBAMA

CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA DE INSTALAÇÃO -LI
1 • Condições Gerais

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

1.2. OÍBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
•

violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram aexpedição da licença;
•

graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto deverá ser precedida de anuência do IBAMA,

1.4. Aempresa deverá requerer renovação desta Licença de Instalação ou solicitar a Licença de Operação no
prazo mínimo, de até 30 (trinta) dias, antes dotérmino da validade desta,

1.5.

Esta Licença de Instalação não autoriza a operação do empreendimento.
-•*,-•*

2 • Condições Específicas

2.1. Adotar fielmente, durante o período das obras, todas as recomendações constantes das especificações
técnicas apresentadas pelo empreendedor e seus procedimentos construtivos.

2.2. Apresentar, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Plano de Ação de Emergência que já vem sendo
utilizado na faixa de servidão dos dutos ORBEL Ie li e GASBEL.

2.3. Apresentar, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, novo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas,
enfocando especialmente às regiões de travessias de cursos d'água e estradas, ferrovias e outros dutos.

2.4. Apresentar, anteriormente ao inicio das obras, relatório demonstrando ostatus atual da vegetação no trecho
da faixa de servidão localizado no interior da REBIO Tinguá e nas áreas de maior sensibilidade ambiental.

2.5. Apresentar à Chefia da REBIO Tinguá, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, projeto detalhado de
eletrificação da sede da REBIO, para acompanhamento.

2.6. Apresentar, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, mapas de localização dos canteiros de obra e
cronograma atualizado de implantação das obras.

2.7. A Petrobras deverá apresentar à Chefia da REBIO Tinguá o cronograma das atividades que serão
desenvolvidas no interior da Unidade de Conservação, para sua aprovação;

2.8. Apresentar à Chefia da REBIO Tinguá a lista completa de todos os operários da obra. Enquanto os trabalhos
estiverem sendo realizados na REBiO, a Petrobras manterá um funcionário na área.

2.9.

Ohorário de permanência na REBIO Tinguá será restrito ao período das 08:00 às 18:00 h.

2.10. 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 28a 31,5,

2.11. Apresentar, em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, um programa de controle, fiscalização e
monitoramento para:

M>

•

pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo de fibra óptica a ser instalado;

•

que a faixa de servidão não funcione como meio de penetração para o interior da REBIO de Tinguá.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 41 /2000 - IBAMA/DCA/DEREI/DIAP
Brasília-DF, \2 de fevereiro de 2000.

Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental para

implantação de cabo de fibra óptica, entre as Refinarias Gabriel Passos, município de

Betim/MG e o Terminal de Campos Elíseos, município de Duque de Caxias/RJ,

segue, em anexo, aLicença de Instalação n° 086/2000.

Atenciosamente,

Carlos Romero Martins

Divisão de Avaliação de Projetos
Coordenador

Fax transmitido em:

' àsQ2.ç?Q.h
Responsável:
Ao limo Sr.

Luiz Felipe Ribeiro Soares
Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A

fax n*jü-^rsazá

PETROBRAS

Av. General Canabarro, 500/7° andar - SEGEM/COEMA
CEP: 20.271 - 900 Rio de Taneiro - RT
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MEMORANDO N° 76 /2000 • IBAMA/DCA/DEREUDIAP
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Em, Mde fevereiro de 2000.

À: Chefe do DEUC
o

Assunto: Licença de Instalação n° 086/2000

Dando prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental para implantação
do cabo de fibra ótica, que passará na Reserva Biológica de Tinguá, segue, em anexo, para
conhecimento edemais providências cópia da Licença de Instalação n° 086/2000.

Atenciosamente,

ÍaÁ-l ArtaiAo ^S»/íik
Carlos Romero Martins

Divisão de Avaliação de Projetos
Coordendor

c/c REBIO de Tinguá _
PARNA Serra dos Órgãos
Representação 1BAMA/RJ

SAINAV. L4NORTE-EDIFICIOSEDEDOIBAMAS/N, BLOCO•cM=ANDAR-70BOO-200-8RASllWDF-m:(06l)31E-1290-FAX: (061)316-1306
G:/DIAP0WM EMOU-I.86KTO.DOC
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
D1RETORIADECONTROLEAMBIENTAL

MEMORANDO N° 77 /2000 -1BAMA/DCA7DEREUDIAP
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Em, fi de fevereiro de 2000.

À: Chefe da REBIO Tinguá

Assunto: Licença de Instalação n° 086/2000

Dando prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental para implantação
do cabo de fibra ótica, que passará na Reserva Biológica de Tinguá, segue, em anexo, para
conhecimento e demais providências cópia da Licença de Instalação n° 086/2000,

Atenciosamente,

Carlos Romero Martins

Divisão de Avaliação de Projetos
Coordendor
C

SA1NAV.L4NORTE-EDIFIC10 SEDE DOIBAMAS/N, BLOCO"C", 1"ANDAR-70800-200 -BRASILIA/DF-TEL: (061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
G:/DIAPO0IMEMO\U.8B/00.DOC
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MEMORANDO N° 78 /2000 - IBAMA/DCA/DEREUDIAP

Em, í2 de fevereiro de 2000.

Ao: Chefe do Parque Nacional Serra dos Órgãos
Dr. Jovelino Muniz de A. Filho

Assunto: Licença de Instalação n° 086/2000

Dando prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental para implantação
do cabo de fibra ótica, que passará na Reseiva Biológica de Tinguá, segue, em anexo, para

conhecimento edemais providências cópia da Licença de instalação n° 086/2000.

Atenciosamente,

Carlos Romero Martins

Divisão de Avaliação de Projetos
^

Coordendor

SAlNAV.LME-EDIFlCIOSEDE DQ IBAMA SH BLOCOV, 1° AHDAR-70300-200 -BRASlUAffiF -TEL: (061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
G ./DIAPOffiMEMO\LI.B6/00.DOC
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MEMORANDO N° 79 /2000 - IBAMA/DCA/DEREUDIAP

Em, t% de fevereiro de 2000.

Ao: Representante do Ibama no Estado do Rio de Janeiro
Dr. Carlos Henrique Abreu Mendes

Assunto: Licença de Instalação n° 086/2000

Dando prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental para implantação
do cabo de fibra ótica, que passará na Reserva Biológica de Tinguá, segue, em anexo, para
conhecimento edemais providências cópia da Licença de Instalação n° 086/2000.

Atenciosamente,

Carlos Romero Martins

Divisão de Avaliação de Projetos
w

Coordendor

SMNAV. L4 NORTE -EDIFlCIOSEDE DO IBAMA S/N, BLOCOV, 1o ANDAR -70800-200 -BRASÍLIA/DF -TEL: (061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
G-IDlAPOOIM EMO\Ll. 86/OD.DOC
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5na recepção ? Contatar os números (021) Ê76-3£|Íl/5280

problemas

PARA! .

IBAMA/DIREC/DEUC

At.: Sr.Carlos Romero Mafjtins

N°D0'f4X;

(61)316-1306

DE

SEGEN/COEMA

N°"DOÍFAX

(021)876-5323 j

N° DOÍTÍLEFONE

(021) S76-532B

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 04
ASSUNTD: Publicações referentes a obtenç
na faixa dos dutos Rio-Belo Ho

Prezadc Carlos,

•me comato telefônico, eaamoi) encammhandffe V.S a, em mxo as cópias das
publicac"" es nos periódicos do Rio de Janeiro eMinas <j Irais, da coácesj ao da Licença de
Coiifo

Instado >elo IBAMA.

Coíoc imo-nús ádisposição para maiores infoijimaçõ
necessárias, pelo telefone S76-5328

Ateiic osamente.

Luiz

Felipe
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

Mem= n2032/2000 - Rebio do T i n g u á

Em,27/04/2000

Ao Ibama/touruc-RJ.

,

'

A/C- de Jovelino Muniz de Andrade Filho

Referente: Encaminha Ofício ní009/2000 - Rebio do Tinguá
^

Segue anexo cópia do Ofício em epigráfe para conhecimen
to de Vossa Senhoria, e envio para o DEUC, conforme combinado com o

Coordenador da Divisão de Avaliação de Projetos, Carlos Romero Mar
tins .

Atenciosamente.
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*REBIO TINGUA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

Em, 26/04/2000

Ofício n° 009/ 2000 - Rebio do Tinguá

Da: Chefe da Reserva Biológica do Tinguá

À : Empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
CNPJ 33.000.167/0088-62
^

A sede da Reserva Biológica do Tinguá estará sendo reformada e terá suas instalações

físicas ampliadas, cujas obras tem previsão de início para os próximos 60 (sessenta) dias, com
perspectivas de conclusão para omês de novembro do corrente ano.

No item 2- Condições Específicas da Licença de Instalação - L.I., o tópico 2.5 indica a
condicionante - Apresentação àchefia da Rebio do Tinguá, em um prazo máximo de 30 (trinta)
dias, o projeto de eletrificação dasede daRebio.
Conforme descrito no primeiro parágrafo, torna-se inviável no momento a apresentação

do referido projeto, visto que, ainda não dispomos do projeto de ampliação, bem como, executar

oprojeto nas instalações atuais, constituir-se-ia uma atitude de desperdício e má versação de
recursos, vez que, areforma inclui mudanças internas e colocação de laje.

Pelo acima exposto, fica oprazo do projeto de eletrificação constante do item 2 da L.I.
n° 086/2000 , condicionado adefinição do Projeto de Reforma eAmpliação da sede desta Rebio.
Assim mediante a apresentação do termo de compromisso de atender a condicionante, quando
solicitada por esta chefia, fica a PETROBRAS, desde que atenda as Condições Gerais e demais

Condições Específicas sem impedimento para exercer o direito concedido pela Licença de
Instalação - L.I. n° 086/2000.
Atenciosamente

MARIj£££rXAVIER
Chefe da Rebio do Tinguá

Reserva Biológica do Tinguá
Estrada do Comércio, 3400 - Tinguá
Nova Iguaçu - RJ.
CEP: 26.063-630
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
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RESERVA BIOLÓGICA DO TLNGUÁ
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• IBAMA

MEMO n= 057/2000 - Rebio do Tinguá

Em^ ia/07/00

DA: Gerente de Unidade de Conservação

ao! Coordenador da Divisão de avaliação de Projetoa/lBAMA
\^S

ASSUNTO: Referente encaminhamento da Informação n« 012/2000
Sr, Coordenador,

Segue anexos, o resultado da avaliação do

Plano de AçSo de emergência da PETROBRAS. em atendimento ao item/
1.2 - Condições Especificas d* L.I n* 086/2000 IBAMA para a EMPRE
SA DE PETRÓLEO BRASILEIRA S/A.

Atenciosamente,
MariávT;eã xavier

Gerente de Umidade de Conservação
Rebio do Tinguá
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-fcíEBtO TINGUA

RKCUKSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGTCA DO TINGUA

gefertnd-a: Item 2.2 -Condições Específicas da Licença de Instalação n*086/2000 -IBAMA
Empresa- PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
' Processou.0 02001.0066142/99-82

INFORMAÇÃO N.° 012/2000 - REBIO DO TINGUÁ.
w

Oitem 2.2 das Condições Específicas da Licença de Instalação •/<J^-«£ £

PETROBRAS, "Apresentar, em um prazo máximo de ^^^^q*^*

Emergência que já vem sendo utilizado na faixa de servidão dos dutt» ORBEL Ie11. GA^*l

OPboo de Ação EmergencUl de que trata a L.I. n. 086/2000, foi entregue a esta
Gerência de Unidade de Conservação em 15/06/2000.

Odocumento éformado por 182 fls., emais oanexo XXIV das partes e gradientes

u- <• i• ? niTTO™\í* e™ aação em 11 (onze) tópicos: Objetivos; Considerações Gerais;
^
ÁreasdasdeAções;
Abrangêncas;
NormasTIe RLX^aSos?
Regulam«tos Aplico . Definições
v^ oTerminologias;
Desencadeamento
Recursos

%^Z££fS£^£™ c0*™ento de Simulados. Acompanham como
informações aos conteúdo, relacionados, 23 (vinte eires) anexos.

Metodoloácamente foram elaboradas as hipóteses de acidentes, que contemplam 28

(vinte eoito"XadeS de riscos nos diferentes PRODUTOS eINSTALAÇÕES, destes, em
áreas e circunstâncias diversas.

As hipóteses foram agrupadas em 13 (treze) grupos (cópia anexo).
Apartir da, hipóteses e definição dos grupos de ações para controle e combate em

situações t, urgências"foi constituído aequipe de emergências, fcnnando uma estrutura
organizacional.

A estrutura organizacional está disposta num organograma, com atnbuiçõcs e

T^,ZmLI 2 equipes de Apoio Logísticos; de Segurança Imevna e de repstros

USficoS,Tltados, colide amostrl do produto no meio impactado para subsidiar processos
jurídicos posteriores.

Nas folhas 60 (sessenta) e65 (sessenta ecinco) édescrito aclassificação dos produtos e

0S respectivos riscos para oMeio Ambiente (água, solo ear) epara asaúde da espécie humana.
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No caso da NAFTA - "'pode provocar confusão mcm^^ià£ii£iíaii6í4cirf em exposií^éS-.cJo^ g;
severas, podem ocorrer o COma e morte". Já ô Gás Natural provoca no Meio Ambiente poluiçãu áfls.,^^ """Tf"
ai', e na saúde, atua como asfi.xian.te, pela diminuição da concentração de oxigênio no ambienteVO
Petróleo, por sua vez. provoca no Meio Ambiente poluição do solo, do ar e das águas. Para a saúde;
pode ser tóxico por inalação dos vapores, ingestão ou absorção pela pela.
Das fís. 66 a 87, descreve o funcionamento a nível de Assessoria dos Coordenadores e
do comando de combate, e nas folhas 88 a 94, apresenta os modelos fichas de atendimento ao
cliente. O cliente em que trata a questão são Comercial (a exemplo: corte de cota); Operacional
(medição, entrega etc); Segurança (incêndio); Meio Ambiente (vazamento, poluição etc).

Nas folhas 95 a 101 - descreve os equipamentos de combate - São informações quantos
os nomes, aos tipos dos equipamentos . funções, fabricantes, quantidades dos mesmos e onde
encontram-se estocados. Da folha 102 a 106 dar as instruções de uso dos equipamentos do controle
de emergências.
Os Recursos Adicionais relacionados nas íls. 107 a 111, vão desde helicóptero até
S.O.S. entulhos, indicando empresas prestadoras de serviços e formas de contatos.
Os anexos XXI e XXII (fís. 112 a 119) trata da periodicidade dos exercícios de
simulação. As simulações estão classificadas em cinco tipos (vê anexo), sendo os tipos I e 2 ocone
bienalmente e são trabalhados os grupos 1, 2 e 3, Estas simulações dos tipos 3, 4 e 5 são
trienalmente , e destina-se a acidentes com incêndio e vazamento no interior das unidades da

Petrobras; em caminhão-tanque, prédios e equipamentos, bem como, na vegetação do dique.
Nas folhas 123 a 133, trata das ações em :

Acidentes com vazamento por faixas de servidões dos dutos de petróleo e derivados,
traia da sistematização do comando de ação e o trato com os acidentados e vítimas.

Aumento a contenção de vazamento - instalar barreiras de contenção; contrução de
diques.
Recolhimento do produto ™caminhão vácuo.

Espuma de LGE deve ser controlada, para minimizar efeitos - remover terra e

^

vegetação.
As folhas 147 a 151, trata de incêndios em TUBOVIAS, É descrito o sitema
organizacional de combate.
Nestes casos "quando existir probabilidade de impactos à comunidade, contactar os
órgãos externos: Policia, Prefeituras, Defesa Civil, FEEMA. JBAMA etc

Finalmente as folhas 152 a 182, tratam exclusivamente de hipóteses de acidentes por
vazamento sem incêndio com ocorrência no interior da Unidades Operacionais.
Comentários

O Plano de Ação de Emergência, apresentado a Gerência desta Unidade de

Conservação, segundo a ótica da mesma, classifica-o a nível teórico de ótima qualidade para o
atendimento em áreas de fácil acesso, a exemplo, regiões de baías e oceânicas.
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Por outro lado. também parece eficiente para o atendimento e^socorro para a espécie"
humana.

As matrizes orientadoras para a eficiente e eficaz comunicação entre os diferentes

grupos gestores e equipes de ação de combate e controle direto, se operacionalizada corretamente,
demonstra tornar possível o bloqueio do avanço do acidente, assim, minimizando os danos
decorrentes do mesmo.

Todavia ao analisar as descrições de guarda dos equipamentos, fica a interrogação: Se
mesmo com a eficiência da comunicação, o tempo de deslocamento de determinados equipamentos
do seu lugar de aquisição para o lugar do acidente, não prejudicará a eficiência e eficácia dos
combates diretos, seja de vazamento ou incêndio de produtos e derivados de Petróleo?

A indagação baseia-se em não existir nenhuma informação que dimensione espaço de
ocupação dos DUTOS/Local de Aguardo, no processo de deslocamento/ Tempo/ Minimizaç&o do

dano causado pelo acidente, seja ao meio ambiente, seja para a saúde daespécie humana.
Com vista a existência de DUTOS de Petróleo e Derivados: NAFTA e Gás Natural no

(^ interior da Unidade de Conservação, cuja área de localização dos mesmos é formada por relevo

acidentado, coberto pela Mata Atlântica ambrófiía e habitai de inúmeras espécies da fauna silvestre

endêmicas e outras tantas em ameaça de extinção., os quais cortam serras e transpõem rios de
imensuráveis benefícios sociais, visto que, suas águas são captadas para o abastecimento de
aproximadamente 3.000.000 (três milhões) de residência. O PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL,
não contempla ações específicas para tais áreas, bem como, não menciona a vida da fauna e flora,
dando a impressão de ignorar a importância da biodiversidade e da cadeia da vida. como elementos
importantes importantes para a própria vida humana que reconhecidamente está bem valorizada em
todo Plano.

Pelo acimaexposto, segue jawiwas seguintes SUGESTÕES:

a) Que a PETROBRAS apresente um Plano de Ação de Emergência para áreas de

FLORESTAS AMBRÓFILA DENvSA de região com relevo de difícil acesso (onde

as instalações de DUTOS chegam estáem grandes altitudes)

b) Formação de grupos e equipes de emergências para assim como dos humanos,
simultaneamente preste socorro aos animais com rapidez, eficiência e eficácia.
c) Especificação de equipamentos e produtos próprio para um combate/controle no

interior de uma Unidade de Conservação que tenha o relevo c cobertura vegetal,
conforme especificação do item "a".

d) Em caso de vazamento de PETRÓLEO e DERIVADOS, especificar os danos à
saúde da fauna.

e) Dimensionar a previsão do tempo para as primeiras ações de difícil acesso e o que
este tempo significa com relação as áreas de fácil acesso.

f) Especificar a ação nos rios de leitos pedregosos, que a exemplo da Rebio do Tinguá
os DUTOS cortam em corredeiras em altitudes entre 500 a 600 metros de altura.

.
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WREBIO TINGUA
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ

DEREL DfAP

RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

CONTROLE ivJ^Q

Memorando N.°006/2001- Rebio do Tinguá
Da: Gerente da Rebio do Tinguá-RJ

•><°3P-

AS8Í^....fíõuJi?_
Em, 08.01.2001

rã> • •'"'

Ao: MD. Carlos Romero Martins

Coordenador da Divisão de Projetos/IBAMA
Assunto: Ref. L.I N.° 86/2000- IBAMA - proc. n.° 02001.0066142/99-82

Empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Sr. Coordenador,

Segue anexo, copias dos expedientes: MEMO 069/2000; com anexos; of.
033/2000 - Rebio do Tinguá; MEMO 057/2000, com anexo; of. 049/2000;' MEMO 102/2000 Rebio do Tinguá; of. 001/2001 - Rebio do Tinguá, relativos aos encaminhamentos que vem sendo
dado por esta Gerência, com relação ao que trata as condicionantes da LI n.° 86/2000.
Salientamos que com relação ao item 2.11 das condicionantes da citada
L.I, é, o de extrema importância para a proteção desta U.C, até a presente data, a empresa nada
apresentou.

Chamamos atenção para o fato , de que na área de servidão dos dutos
GASVOL e OSVOL cortam esta U.C. na região de Santo Antônio e Rio D Ouro, esta em
andamento o lançamento de fibra ótica, cujo processo, se não estar, deve em breve chegar a essa
Divisão, pois a execução do projeto foi paralisado ao alcançar os limites desta Rebio.
w

Atenciosamente,

MartaTYea Xavier

Gerente de Unidade de Conservação
Rebio do Tinguá

w^tv7
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
WREBIO TINGUA
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOSRECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

Memorando N.° 102/2000- Rebio do Tinguá

Da Gerente da Rebio do Tinguá-RJ

À Chefe de Unidade de Conservação

Dra Suely Monteiro G. de São Martinho Carvalho

Em, 21/12/2000

sòf^-
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A L.I. n° 086/2000, de 18/02/2000, concedida pelo IBAMA à Empresa Petróleo
Brasileiro S/A - PETROBRAS, condicionou entre outros condicionamentos, o que consta no item
2.11, que a mesma apresentasse era um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, um programa de
controle, fiscalização e monitoramento para:
pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo de fibra ótica a ser instalado;
que a faixa de servidão não funcione como meio de penetração para o interior da
Rebio do Tinguá.

Em decorrência do acima exposto, foi realizado as reuniões conforme já relatado no
Memo 069/00 - Rebio do Tinguá, enviado em 29/08/2000 à essa chefia.
Informamos que até a presente data, segundo informações via telefone do chefe da

SEDUT/REDUC/PETROBRÁS, Engenheiro Walter, a questão continua na Gerência de Meio
Ambiente da referida Empresa, na responsabilidade do Dr. Luís Felipe.
Vhjj^

Ressaltamos que o não atendimento da condicionante em questão, gerou o envio do

Oficio 033/00-Rebio do Tinguá, de 29/08/2000, para a SEDUT/REDUC/PETROBRÁS, pelo qual,
encontra-se paralisadas as atividades de preparação da área para efeito de instalação da fibra ótica
no interior desta Reserva.

Lembramos que além dos dutos ORBEL I e II, GASBEL Rio/B.Horizonte, também
cortam no interior desta U.C, os dutos GASVOL e OSVOL, numa mesma área de servidão, na
região dos Rios Santo Antônio e D'Ouro, na porção do extremo oeste da Reserva.

Por estes últimos dutos, está programado também a instalação da fibra ótica, já
estando sendo executado o projeto, encontrando-se parados na parte a ser instalados no interior
desta Reserva.

No caso acima, a PETROBRAS deve está tomando as providências para o
licenciamento.

^^

#..

l*&r

^°%
Com referência ao item 2.2 - Condições Específicas dà\L.I. n° 086720
esta U.C. após avaliar a aplicação do Plano de Ação Emergencial da PETROBRAS em caso de
acidentes, verificou que o mesmo não atende as peculiaridades da Reserva Biológica do Tinguá,
tendo oferecido subsídios para o DEREL através da Informação n° 012/2000 - Rebio do Tinguá,
complementando-a pelo Ofício n° 049/2000 - Rebio Tinguá, cópia anexo.

É o que temos a informar, sobre os encaminhamentos junto a PETROBRAS.
Ficamos otimista, na espera de definições que venham viabilizar os mecanismos de
proteção desta Rebio.

Atenciosamente.

MARPrWLEA XAVIER
Gerente de Unidade de Conservação
Reserva Biológica do Tinguá/fBAMA-RJ
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS ^^^%><
RECURSOS^ATURAIS RENOVÁVEIS - 1BAMA/R.I 0
^
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

\ Ass.

Memorando N." 069/2000 - Rebio do Tinguá

Em, 29/08/2000.

Da: Gerente da Unidade de Conservação / Rebio do Tinguá
Ao: Chefe do Departamento de Unidade de Conservação
Dra. Suely Monteiro G. de São Martinho Carvalho.

Referente:

Informações sobre andamento da Compensação 1.1. 086/2000 - Petrobras
Sr" Chefe.

PETROBRAS
T """
NURUC*
Vem dÍ5CU,i"*>
com dea
KUURAS oos iZ
impactos' negativos
que °diaap°'0
a diad° vem
sofrendo
esta Unidade
iL

Conservação em decorrência das áreas de servidões dos DUTOS ORUFI Ie II cGAsín

s rssssrnesla Unicfat,e-no sei* nwm"- «^ ™e0^
tinida, H. r TaÍS de-ateS' lÍVerani P°r obÍelivos: Primeiro fundamentar a importância da
biodiversidade desta Reserva.

recursos naturais que compõem a

Vale ressaltar que a princípio os representantes
da PFTRrmnÁc
™^<iíime:> cia i ti IKUBKAS.

exposto na l I 086/70™ nr(Jonj-

<w

i

i

a luz do

Vale ressaltar que, no mês de julho do ano em curso, foi marcada lima nova

"^^

reunião para a apresentação da proposta do referido monitoramento e fiscalização conforme .í-^Gbrvc,^,

condicionante L.I. n° OfSó/2000. Todavia, aausência da Empresa inviabilizou areunião.

(0^

'^\

Para o mês de agosto todas as tentativas para a realização da reunião foraf",%-^ '--- ^
frustradas, tendo em vista ajustificativa que o titular do SEDUT/REDUC - Engenheiro Wallèr J"*s^p' *•-'Manoel Ribeiro se encontrava de férias.

Por

último,

esta

\

Gerência,

pelo

ofício

n"

033/2000,

para

o

SEDUT/PBTRORRÁS, marcou a data 05/09/2000, como data definitiva para a apresentação
da referida proposta.
Segue anexo resumo dos conteúdos discutidos, bem como das decisões finais
das reuniões.

Para maiores esclarecimentos segue o número celular desta gerente (021) 92744411.

L

Atenciosamente

marMx#a%\vier

Gerente de Unidade de Conservação
Reserva Biológicado Ttngtiá/RJ
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PROJETO DE EDIFICAÇÕES

4.2 - FICHA TÉCNICA
DETALHADA

S^^
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\ ASS:

POSTO DE GUARDA

\

UMIDADE DECONSERVAÇÃO:
CONCEITUAÇAO:

Destinado aos serviços de vigilância na área de abrangência determinada, oferecendo estrutura para uso fora do
expediente (pernoite) por parte do funcionário.

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO:
•
•
•
f

edificação compacta, com ótima visibilidade externa;

instalações especiais para comunicação;
localização estratégica dentro do plano de vigilância da UC;
3strutiira Ttínirtw para p"mo!,°' c:;;t> t)!=e.(r"ie ítofr»'.<Vin e» r-">7inhNsuA

AMBIENTE
DIMENSIONAMENTO

ATIVIDADE

*

Qlde.

Área

Dimensão

(min)

(min -m'}

[min - m)

01

Sala para vigia

Oi

B50

2,50

03

Quarto para vigia

01

8.50

•y.so
2.50

03

C opa/Cozinha

01

(5.00

04

Banheiro

01

?.SO

05

Área coberta, aberta

1,30

-

OBSERVAÇÕES

prever bancada corn pia
1 vaso.llavat. 1 chuveiro, cabides

definição de projeto

NORMAS GERAIS

1 - PÉ DIREITO MlNIMO
- Sanitários
- 2.40m
- Demais ambienles - 2,GOin

W

2 - Índice de iluminaçAo/ventilaçAo
- Calcular 11B da área de piso para Iodos os
ambienles

*A área a que se refere o item úZ, (quarto ;i:iva vi;;i;0 deverá ser l.c no inTru^o - I2::i'.
•fusti I ica-se a necessidade da cãrea, nor se destinar narsi no mfui mo 02 <iuardns, tendo
em

vista, tralar-se de uma repi.no de alto índice de violência.
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% Ass.

Ata da Reunião PETROBRAS / IBAMA - Rebio do Tinguá em 15/06/2000.
LI n.° 086/2000 - IBAMA

Item 2.11/B (Os outros foram atendidos).

Necessidade de detalhamento dos procedimentos que nortearão o programa
de controle de fiscalização e monitoramento, considerando o risco existente do
acesso de predadores (palmiteiros, caçadores, pescadores e etc.) através da
faixa de servidão, causando impacto ambiental na Rebio.

a) Entende-se por programa de controle de fiscalização e monitoramento para
o interior da Rebio do Tinguá a construção e manutenção de postos de
vigilância nos pontos estratégicos das faixas de dutos de entrada e saída da
Rebio,

b) A estrutura do posto de controle deverá funcionar de forma permanente e
operacionalmente mantida pela PETROBRAS e sob responsabilidade do
IBAMA, com cuidado especial a ser tratado no contrato de terceirização.

c) Os postos de guarda serão em número de 04 (quatro), sendo que 03 (três)
com estrutura para 02 (dois) postos de vigilância (02 homens) e 01 (um)
para um posto de vigilância (01 homem), acrescido de 01 (um) portal.
d) O programa de controle de fiscalização e monitoramento da Rebio do

Tinguá, deverá ser implantado através da celebração de um Termo de
Cooperação entre PETROBRAS e IBAMA.
Esteve presente os abaixo assinados.
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HTREBIO TINGUÁ
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAI
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

MEMO n» 057/2000 - Rebio do Tinguá

Em, ia/07/00

DA: Gerente de Unidade de Conservação

AO: Coordenador da Divisão de avaliação de Projetoa/lBAMA
ASSUNTO: Referente encaminhamento da Informação n^ 012/2000
Sr. Coordenador,

Segue anexos, o resultado da avaliação do

Plano de Ação de emergência da PKTRORRAS, em atendimento ao item/
2.2 - Condições Especificas da L.I na 086/2000 IBAMA .para a EMPRE
•SA DE PETRÓLEO BRASILEIRA S/A.

Atenciosamente,

C-

Maria"'.ceã Xavier

Gerente de Umidade de Conservação
Rebio do Tinguá

J
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Metodológicamente r
^

*

' rt,j/vVOlií). destes, em

AS hÍPóíes«"-orani afirUpadas em ,
A partir das hipótese* n ,i r •

11 U((,L«) grupos (cópia anexo)

»n*a,ecÇo„mr„ ";„;,, ;™;'™
b';';-Ç™ de «^Tlt^TT^ ° C de
esP«>ficos de acidentes' ações rf aÇ?es.d,relas =indiretas para o

e socorros médicos ,'

J"*"S P°**-. ' e'aS ^™°S,raS "° P™*«° -o ™i„ tZS:ZZZ„í, ™
Nas folhas 60 (sessenM P,-,<; ,
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No caso da NAFFA - "pode provocar confusão mental einconsfeicia, eiL,.m,w.,,v,,..^

severas, podem ocorrer ocoma emorte", .lá oGás Natural provoca no Meio Atriièiite poluição do

ar, e na saúde, atua como asfixiante, pela diminuição da concentração de oxigênio no ambiente. O
Petróleo, por sua vez, provoca no Meio Ambiente poluição do solo, do ar e das águas. Para a saúde,
pode ser tóxico por inalação dos vapores, ingestão ou absorção pela pela.
Das lis. 66 a 87, descreve o funcionamento a nível de Assessoria dos Coordenadores e

do comando de combate, e nas folhas 88 a 94. apresenta os modelos fichas de atendimento "ao

cliente. Ocliente em que trata a questão são Comercial (a exemplo: corte de cota); Operacional

(medição, entrega etc); Segurança (incêndio); Meio Ambiente (vazamento, poluição ele).

Nas folhas 95 a ]Oi descreve os equipamentos de combate São informações quantos
os nomes, aos tipos dos equipamentos , funções, fabricantes, quantidades dos mesmos e onde
encontram-se estocados. Da folha 102 a 106 dar as instruções de uso dos equipamentos do controle

de emergências. ,

Os Recursos Adicionais relacionados nas íls. 107 a 111, vão desde helicóptero ate

S.O.S. entulhos, indicando empresas prestadoras de serviços e formas de contatos.
o

Os anexos XXI e XXII (íls. 112 a 119) trata da periodicidade dos exercícios de

simulação. As simulações estão classificadas cm cinco tipos (vê anexo), sendo os tipos 1e2ocorre
bienalmenle c são trabalhados os grupos 1, 2 c 3. Estas simulações dos tipos 3, 4 e 5 são
Inenalmenle , e destina-se a acidentes com incêndio e vazamento no interior das unidades da

Petrobras; em caminhão-tanque, prédios eequipamentos, bem como, na vegetação do dique.
Nas folhas 123 a 133, trata das ações em :

Acidentes com vazamento por faixas de servidões dos dutos de petróleo e derivados,
trata cia sistematização do comando de ação c o (ralo com os acidentados e víliinas.
diques.

Aumento a contenção de vazamento - instalar barreiras de contenção; contrução de
Recolhimento do produto = caminhão vácuo.

i

vegetação.

Espuma de LGR deve ser controlada, para minimizar efeitos -- remover terra e
As folhas 147 a 151, trata de incêndios em TUIJOVIAS. É descrito o sitema

organizacional de combate.

Nestes casos "quando existir probabilidade de impactos à comunidade, contactar os
órgãos externos: Polícia, Prefeituras, Defesa Civil, FUEMA, IBAMA etc.

Finalmente as folhas 152 a 182, tratam exclusivamente de hipóteses de acidentes por

vazamento sem incêndio com ocorrência no interior da Unidades Operacionais.
Comentários

O Plano de Ação de Emergência, apresentado a Gerência desta Unidade de

Conservação, segundo a ótica da mesma, classiflca-n a nível teórico de ótima qualidade para o
atendimento em áreas de fácil acesso, a exemplo, regiões de baias e oceânicas.

ff
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Por outro lado. também parece eficiente para oatendimento e socorro pa^£éS(S5aih u mana.

As matrizes orientadoras para a eficiente e eficaz comunicação entre os diferentes
grupos gestores e equipes de ação de combate e controle direto, se operacionalizada corretamente,
demonstra tornar possível o bloqueio do avanço do acidente, assim, minimizando os danos
decorrentes do mesmo.

Iodavia ao analisar as descrições de guarda dos equipamentos, fica a interrogação: Se
mesmo com a eficiência da comunicação, o tempo de deslocamento de determinados equipamentos
do sen lugar de aquisição para o lugar do acidente, não prejudicará a eficiência e eficácia dos
combates diretos, seja de vazamento ou incêndio de produtos c derivados de Petróleo?

A indagação baseia-se em não existir nenhuma informação que dimensione espaço de
ocupação dos DUTOS/Local de Aguardo, no processo de deslocamento/ Tempo/ Minimização do
dano causado pelo acidente, seja ao meio ambiente, seja para a saúde da espécie humana.
Com vista a existência de DUTOS de Petróleo c Derivados: NAFTA c Cias Natural no

W

interior da Unidade de Conservação, cuja área de localização dos mesmos c formada por relevo

acidentado, coberto pela Mata Atlântica anlbróílla c habitai de inúmeras espécies da fauna silvestre

endêmicas e outras tantas em ameaça de extinção., os quais cortam serras e transpõem rios de

imensuráveis benefícios sociais, visto que, suas águas sào captadas para o abastecimento de
aproximadamente 3.000.000 (três milhões) de residência. O PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL.
não contempla ações específicas para tais áreas, bem como. não menciona a vida da fauna c flora!
dando a impressão de ignorar a importância da biodiversidade e da cadeia da vida. como elementos
importantes importantes para a própria vida humana que reconhecidamente está bem valorizada em
todo Plano.

Pelo acima exposto, segue «ww-as seguintes SUGESTÕES:

a) Que a PETROBRAS apresente um Plano de Ação de Emergência para áreas de
FLORESTAS AMBRÓITLA DENSA de região com relevo de difícil acesso (onde
as instalações de DUTOS chegam está em grandes altitudes)

^

b) Formação de grupos c equipes de emergências para assim como dos humanos,

simultaneamente preste socorro aos animais com rapidez, eficiência eeficácia.

c) Especificação de equipamentos e produtos próprio para um combate/controle no

interior de uma Unidade de Conservação que tenha o relevo e cobertura vegetal,

conforme especificação do item "a".

d) Em caso de vazamento de PETRÓLEO e DERIVADOS, especificar os danos à
saúde da fauna.

e}- Dimensionar a previsão do tempo para as primeiras ações de difícil acesso e o que
este tempo significa com relação as áreas de fácil acesso.

0 Especificara ação nos rios de leitos pedregosos, que a exemplo da Rebio do Tinguá
os DUTOS cortam em corredeiras cm altitudes entre 500 a 600 metros de altura.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
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RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA/R.J
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

Ofício N.° 049/2000- Rebio do Tinguá

\ Acs,

Em, 21/12/2000

Ao Ilustríssimo Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS
Eng." WalterM. Ribeiro

Um." Chefe.

Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, por ocasião do último contato telefônico

com esta gerência, segue anexo a informação n" 012/2000 - Rebio do Tinguá, relativo às

considerações da equipe técnica, desta Unidade de Conservação, sobre oplano de ação emergência!
dessa empresa, cuja informação foi encaminhada para o IBAMA/DEREL (Departamento de
Licenciamento).

Vale ressaltar, que agora, com base no Ari. 27 § I11 da Lei 9.985, de 18 de julho de
2000. as zonas de amortecimento (entorno) das Unidades de Conservação - U.C. integram as

responsabilidades do Órgão administrador da U.C, de no Plano de Manejo, incluir medidas com o
fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

Pelo acima exposto, acrescentamos na informação em epígrafe enviada a essa
empresa, o acréscimo nas sugestões dc?itens:

g) Realização de campanha que oriente as populações vizinhas desta Unidade de
Conservação, e,consequentemente próximas dos DUTOS instalados na Rebio,
cios procedimentos a adotarem em caso deemergência,

h) Realização de simulados, com a participação das populações, para exercitá-las
quanto aos procedimentos a usarem em caso de emergência no interior e na zona
de amortecimento da Rebio do Tinguá.

i) Outras atividades que venham contribuir para a segurança e bem-estar das
populações em questão.
Atenciosamente,

CWz6|Jc/0ü
rVbtítfAT^A XAVIER
Gerente de Unidade de Conservação
Reserva Biológica do Tinguá7IBAMA-RJ
-a

Ao Chefe do SF.DIJT7REDUC/PETROBRÁS

Eng." Wallcr M. Ribeiro
Campos Elísios - Duque de Caxias - RJ
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LECAlfS ''—O^S >
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/R.J
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

Oficio N.° 033/2000 - Rebio do Tinguá

p,m> 29/08/2000

Ao

Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS

Referente:

Apresentação do Projeto do Programa de Controle de Fiscalização e Monitoramento
qu« trata a L.I. n° 086/2000, liem 2.11 com cronograma de execução.
Sr. Chefe do SEDUT.

(

Em início de maio, na reunião de Tcresópolis, através de Vossa Senhoria, ali

representando essa Empresa, contando ainda, com a participação do Dr. Luiz Felipe/via
conversação telefônica, essa empresa, assumiu o compromisso de agilizar o atendimento da
condicionante em epígrafe.

Em, 15/06/2000, foi realizada a reunião na Sede da Rebio do Tinguá, na qual foi

definido, conceituado e especificado a estrutura para o Programa de Controle de Fiscalização e
Monitoramento, de que (rata a L.I. 086/2000, item 2.11, ficando essa Empresa de apresentar o
referido Projeto na reunião seguinte, o que posteriormente foi marcada para 13/07/2000, lia sede da

Rebio do Tinguá, não tendo ocorrido pela ausência dos representantes dessa Empresa, no local e na
hora marcada, por motivo até a presente data não justificada.
Pelo acima exposto, fica 05/09/2000, as 10:00 horas, na sede desta Reserva, a data da

reunião para a apresentação da Proposta de Monitoramento e Fiscalização, bem como, Minuta do
Termo de Cooperação Técnica para a viabilização do que trata a L.I. em pauta.
^Informamos que a partir da data marcada para reunião, o não atendimento ao

solicitado implicará na comunicação dos fatos as instâncias superiores deste Órgão, e,
simultaneamente, até que se defina a questão, fica proibido o acesso desta Empresa e Suas
L^, Contratadas no interior desta Unidade de Conservação, para o efeito da preparação da área para a
instalação da fibra ótica, de que trata a L.I. n" 086/2000.
Atenciosamente

MARIJrCEA XAVIER
Gerente de unidade de Conservação
Rebio do Tinguá

Ao limo. Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS
Engenheiro Walter Manoel Ribeiro

Campos Elísios - Duque de Caxias - RJ
Fax (0—21) 53K>886

i-fílíl Ti-,.
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RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/R.I
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

OFÍCIO N." 001/2001 - Rebio do Tinguá

Em, 02.01.2001

Da Gerente da Rebio do Tinguá -RJ
Ao : Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS

Assunto : (Ref. Empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
086 /2000)

CNP.I 33.000.67/0088-62 Li n"

Sr. Chefe,

Como é do conhecimento de V.S.a , o ofício n.° 009/2000 -

•Rebio do Tinguá, datado de 26/04/2000, enviado a essa empresa, no qual esta Gerência
condicionou oatendimento da condicionante específica da L.I em pauta , tópico 25 para após

definição da reforma eampliação da estrutura física desta Unidade de Conservação.
Com a definição da reforma da sede, casa principal; construção do
modulo destinado as aliv>dades de proteção; reforma eampliação da casa auxiliar, comunicamos a
V.S.a que oprazo, de que (rala otópico 2.5 da L..I 086/2000 para a apresentação do projeto de

eletrificação da sede desta Rebio edemais providências, fica sendo contado apartir da data do
recebimento do presente ofício

w

Atenciosamente,

§1 Ghv Vmuoi
•-..j-

MARLtftraíTXWVIER

Gerente de Unidade de Conservação
REBIO DO TINGUÁ

Ao limo Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS
Engenheiro Walter Manoel Ribeiro

Campos Elisios - Duque de Caxias - RJ
Fax (0-21) 534-6886
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVE.S - ,BAMA

OFÍCIO N° QâS /2001 -IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREUDIAP
Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2001.

Prezado Senhor,

im«i * - ?and(L Prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental nara

i

Atenciosamente,

Carlos Romero Martins
Coordenador da DIAP/DEREL
*w

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Felipe Ribeiro Soares
Petrobras

on ™':QSníarr0 ~500/8° andar/Maracanã - SEGEN/COEMA

^0.271-900 - Rio de Jarmim/R.l

G.IDHPOIlOF/cmcF/SRfl DOC

>

e

-^

'Protocolo

DEREL/D!AP

I3£W,
1AZ5CA/DEREU

f; CONTROLE UJ,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
í?

''•'ÜOr'

^aíR;ir/o5|OLHorti

hC&OÂ

ftece b/ela jg^

PETt%ÚIB?Hãi$

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB- íí 2 4 —^Riõ^d;arMo^7j\ Q3 WWrZÜOl
limo. Sr.
Donizete Aurélio do Carmo

Chefe do Departamento de Qualidade Ambiental

^

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA

SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BI. C
Brasília - DF

Assunto: Sistema de Transmissão Óptico Rio / Belo Horizonte
LI n° 086/2000, de 18.02.2000

Prezado Senhor,

c

Reportamo-nos à reunião que tivemos em 04.01.2001 com a Chefe do DBREL, Dra/Moema
Pereira Rocha de Sá, e à que tivemos em 16.03.2001 com a Chefe do QEUC, D/a. Suely

Carvalho, a Gerente da Rebio do Tinguá, Dra. Maria Lea Xavier e oCoordenador da DIAP, Dr.
Carlos Romero.

Em ambas as oportunidades defendemos a tese de que a impjantaçâo_do__cabo defibra ótica
em faixa de duto existente não geraJmpacto_a_mbientaL_íglTÍfícatÍvo, não sendo, portanto,
tipificada na abrangência da Resolução CONAMA 237/97, não cabendo, em nosso entender,
licenciamento ambiental para liberar este tipo de empreendimento.

Assim, advogamos que ficássemos apenas com a licença para a fibra ótica do GASBEL (LI n°
086/2000), já emitida, por força de posicionamento anterior do IBAMA. Para os casos
seguintes, que, de novo, requeressem atravessar alguma Unidade de Conservação
administrada pelo IBAMA, trataríamos apenas de estabelecer os necessários entendimentos
com o Gestor da Área para viabilizar a implantação, com o devido respeito às restrições que o
tipo de Unidade impõe, assim como identificar e suportar as responsabilidades mútuas, da
PETROBRAS e do IBAMA, para com a operação do cabo e manutenção da faixa e
conservação do patrimônio ambiental constituído pela Unidade.
^

Entre as duas reuniões citadas venceu a LI n° 86/2000, permanecendo pendentes de
completa satisfação algumas das condicionantes nela contidas.

Visando uma solução que, sem perda do amparo legal e com os olhos no futuro, resolvesse o
problema, propusemos verbalmente e, agora, formalizamos, o seguinte encaminhamento,
para apreciação do IBAMA:
a) a PETROBRAS não solicitaria a renovação da LI 86/2000;
b) as condicionantes pendentes de solução seriam resolvidas no âmbito de um Convênio

entre a TRANSPETRO (Empresa do sistema PETROBRAS responsável pelos dutos) e o
IBAMA, cuja minuta oferecemos em anexo;

c) uma vez iniciadas as negociações para firmar o Convênio, o IBAMA liberaria a entrada da
TRANSPETRO e de seus prepostos na Rebio do Tinguá para concluir a implantação do
cabo de fibra ótica nas faixas do GASBEL e do GASVOUOSVOL.

ENGENHARIA / IEGEN I EGE I Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 500/8° andar

Tel.' (021) 3876-5331

Fax. f021> 3S76-212 I

CEP 20271900 Rio de Janeiro - RJ - Brasil
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
TROBRAS
SiíSdi

Tal proposição tornaria possível para a PETROBRAS o atendimento das condicionantes
identificadas na LI vencida que, na verdade, não têm uma relação direta com o cabo de fibra

ótica, mas origina-se da interface existente entre o IBAMA e a PETROBRAS em função da
convivência entre as faixas de dutos (preexistentes quando da constituição da Rebio) e os
propósitos da Unidade de Conservação.
O Acordo melhor resolverá o relacionamento entre a PETROBRAS e o IBAMA na Rebio do

Tinguá tendo em vista não restringir-se às possibilidades do projeto da fibra ótica.
Ao tempo em que aguardamos o posicionamento do IBAMA, nos colocamos à disposição para
qualqueresclarecimento adicional julgado necessário.
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Reinaldo Raimundo do Nascimento

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

S^

Anexo: Minuta de Convênio entre a TRANSPETRO e o IBAMA
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CONVÊNIO

QUE

PETROBRAS

ENTRE

SI

CELEBRAM

TRANSPORTE

S.A.

TRANSPETRO E O INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS

OBJETIVANDO

RENOVÁVEIS

-

IBAMA,

REGULAR AS RELAÇÕES

ENTRE OS PARTÍCIPES
BIOLÓGICA DE TINGUÁ/RJ

NA

RESERVA

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO, sociedade de economia mista federal, com

V^^r

sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. República do Chile, 65, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n9 02.709.449/0001-59,
doravante denominada TRANSPETRO, neste ato representada por seu Superintendente
dos Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), Engs Ríchard Ward, e o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Autarquia Federal, de

Regime Especial, criada pela Lei nB 7735, de 22.02.89, alterada pelas Leis ng 7804, de
18.07.89, 7957, de 20.12.89 e 8028, de 12.04.90, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, CNPJ na 03.659.166/0001-02, com sede à Av.
L-4 Norte, SAIN, Brasllia-DF e jurisdição em todo o Território Nacional, doravante
denominada IBAMA, neste ato representada por seu Diretor de Controle Ambiental, Sr.
Humberto Candeias Cavalcanti, e,

considerando os preceitos da Lei n2 9985, de 18.07.2000, que instituiu o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza,

considerando a responsabilidade do IBAMA na administração da Reserva Biológica (Rebio)
do Tinguá,

considerando a existência de faixas de dutos da TRANSPETRO no interior da Rebio do
Tinguá, implantadas antes da constituição da Rebio,

considerando a não aplicabilidade do Art. 42 da Lei 9985 para o caso das faixas de dutos da
\*

TRANSPETRO,

considerando porém o espírito do parágrafo 2Q do Art. 42 remetendo para a necessidade de
compatibilizar a presença dos dutos da TRANSPETRO com os objetivos da Rebio,
considerando que esta compatibilização implica na adoção de procedimentos e
responsabilidades mútuas,
resolvera, a TRANSPETRO e o IBAMA, adiante designados individualmente por partícipe e conjuntamente por

partícipes, celebrar o presente CONVÊNIO, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1-0 presente CONVÊNIO tem por objeto regular a relação entre a TRANSPETRO e o
IBAMA, no que respeita à fiscalização, manutenção, implementação de melhorias e de
novos dutos ou cabos de sinal nas faixas de dutos da TRANSPETRO existentes no
interior da Reserva Biológica do Tinguá.
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CLÁUSULA SEGUNDA - ENCARGOS DOS PARTICIPES

2.1 - Constituem encargos da TRANSPETRO:

V?,
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2.1.1 - Fornecer ao IBAMA mosaico georreferenciado da Rebio do Tinguá, obtido a partir

de produtos de sensoriamento remoto, com a identificação dos limites da Rebio e das faixas
dos dutos ORBEL l, ORBEL II, GASBEL, GASVOL e OSVOL, em papel e em meio digital;

2.1.2 - Comunicar ao Gerente da Rebio do Tinguá a programação periódica de inspeção e
manutenção das faixas de dutos no interior da Rebio;

2.1.3 - Fornecer relação de pessoal próprio e de terceiros encarregados dos serviços de
inspeção e manutenção das faixas de dutos;

2.1.4 - Dar treinamento de educação ambiental a seu pessoal próprio e de terceiros
encarregados dos serviços de inspeção, manutenção e implementação de melhorias e de
novos dutos nas faixas de dutos existentes, complementada com as orientações do Gerente
v^

da Rebio do Tinguá;

2.1.5 - Comunicar, imediatamente, ao Gerente da Rebio do Tinguá, qualquer anormalidade
com as faixas de dutos que possa trazer qualquer impacto relevante para a Rebio assim

como qualquer anormalidade constatada na Rebio durante as inspeções ou manutenções
periódicas nas faixas de dutos;

2.1.6 - Comunicar ao Gerente da Rebio do Tinguá qualquer necessidade de implementação
de melhoria ou de implantação de novos dutos ou cabos de sinal nas faixas existentes.
Neste caso a TRANSPETRO deverá fornecer todos os elementos relativos ao projeto das

novas instalações assim como a descrição do método construtivo, o cronograma, o
posicionamento dos canteiros de obras e o plano de controle ambiental arrolando todos os
cuidados ambientais a serem adotados durante a construção e a operação das novas
instalações;

2.1.7 - Executar, em até 180 dias após a assinatura deste CONVÊNIO, a eletrificação da
sede da Rebio, conforme projeto constante do Anexo I do presente CONVÊNIO;
i^,

2.1.8 - Manter atualizada a versão do Plano de Ação de Emergência dos dutos ORBEL I,
ORBEL II, GASBEL, GASVOL e OSVOL em poder do Gerente da Rebio;

2.1.9 - Construir, em até 180 dias após a assinatura deste CONVÊNIO, 4 (quatro) guaritas
de vigilância na Rebio do Tinguá, de acordo com o Projeto de Arquitetura das Guaritas -

Padrão IBAMA, Anexo II do presente CONVÊNIO, nos locais próximos às interseções entre
as faixas dos dutos ORBEL I e ORBEL II / GASBEL e os limites da Rebio;

2.1.10 - Fornecer e instalar 4 (quatro) placas de sinalização junto às guaritas citadas no
item anterior, indicando a área do IBAMA e a faixa de dutos da TRANSPETRO;
2.1.11 - Assegurar 1 (uma) hora de sobrevôo de helicóptero na Rebio do Tinguá, a cada
180 dias, a 2 (dois) técnicos indicados pelo Gerente da Rebio.
2.2 - Constituem encargos do IBAMA:

2.2.1 - Autorizar o ingresso na Rebio do pessoal indicado pela TRANSPETRO, conforme

item 2.1.3 do presente CONVÊNIO para execução de serviços sob a responsabilidade da
TRANSPETRO;

2.2.2 - Participar do treinamento em educação ambiental, á" "sèr ministrado pela
TRANSPETRO, ao pessoal encarregado dos serviços de inspeção, manutenção e
implementação de melhorias e de novos dutos ou cabos de sinal nas faixas existentes,

conforme item 2.1.4 do presente CONVÊNIO;
2.2.3 - Comunicar, imediatamente, ao representante da TRANSPETRO indicado na
Cláusula Sexta adiante, qualquer anormalidade com as faixas de dutos no interior da Rebio;

2.2.4 - Autorizar a execução de serviços de melhorias ou de implementação de novos dutos
nas faixas existentes no interior da Rebio uma vez cumpridas pela TRANSPETRO as

disposições contidas no item 2.1.6 do presente CONVÊNIO;
2.2.5 - Autorizar e acompanhar a execução, sob responsabilidade da TRANSPETRO, dos
serviços de eletrificação da sede da Rebio, emitindo o aceite do IBAMA às instalações, ao
término dos serviços;
2.2.5.1 - Autorizar a colocação, nestas instalações, de placas indicativas de que a

i

eletrificação foi realizada pela TRANSPETRO de acordo com o presente CONVÊNIO;
2.2.6 - Orientar a micro localização e acompanhar a execução, sob responsabilidade da
TRANSPETRO, da construção das guaritas de vigilância e placas indicativas, emitindo o
aceite do IBAMA às instalações, ao término dos serviços;
2.2.7 - Indicar os dois técnicos do IBAMA que farão o sobrevôo na Rebio do Tinguá a cada

180 dias, conforme item 2.1.11 do presente CONVÊNIO.
CLÁUSULA TERCEIRA -

VIGÊNCIA

3.1 - O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados de sua
celebração, podendo ser renovado automaticamente, por igual período, na medida em que
não haja manifestação em contrário dos partícipes.

^

CLÁUSULA QUARTA -

DENUNCIA

4.1 - Qualquer partícipe poderá, a qualquer momento, denunciar o presente CONVÊNIO,
mediante notificação prévia, por escrito, encaminhada ao representante do outro partícipe,

identificado na Cláusula Sexta deste CONVÊNIO, operando seus efeitos após 30 dias da
entrega recibada da notificação.

CLÁUSULA QUINTA -

RESPONSABILIDADE

5.1 - Os partícipes são responsáveis nos limites de seus encargos conveniais e obrigações,
ressalvadas as hipóteses de força maior e caso fortuito, nos termos da legislação brasileira.
5.2 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os partícipes.
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CLÁUSULA SEXTA - GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO ""^
6.1 - Fica designado representante do IBAMA, para acompanhar a fiel execução do

presente CONVÊNIO, o seu Gerente da Reserva Biológica do Tinguá conforme segue:
Dra. Maria Lea Xavier

Gerente de Unidade de Conservação
Reserva Biológica do Tinguá / IBAMA - RJ
Endereço:
Te!.:

Fax:

E-mail:

6.2 - Fica designado representante da TRANSPETRO, para acompanhar a fiel execução do

presente CONVÊNIO, o seu Gerente de Dutos dos Dutos e Terminais do Sudeste conforme
segue:

í

Eng9 Eduardo Frederico Runte Júnior
TRANSPETRO / DTSE / GEDUT

Endereço:

Estrada FABOR - ORBEL, s/ n- - Campos Elíseos - Duque de

Caxias - RJ

Tel.:

Fax:

E-mail:

6.3 - Todas as comunicações e correspondências relacionadas ao presente CONVÊNIO só
serão reconhecidas para produzir os efeitos previstos neste instrumento se dirigidas por
escrito aos representantes dos partícipes acima indicados com o respectivo recibo do outro
partícipe.

6.4 - Os partícipes obrigam-se a comunicar, em até 30 dias, os novos representantes, no
caso de eventual substituição dos indicados.
^

CLÁUSULA SÉTIMA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

7.1 - Ficam fazendo parte integrante do presente CONVÊNIO, os seguintes anexos:
Anexo I - Projeto de Eletrificação da Sede da Rebio do Tinguá;
Anexo II - Projeto de Arquitetura das Guaritas - Padrão IBAMA.

CLÁUSULA OITAVA - PUBLICAÇÃO
8.1 - A TRANSPETRO ficará encarregada da devida publicação legal da celebração do

presente CONVÊNIO no Diário Oficial da União.
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9.1 - Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como o

competente para dirimir quaisquer divergências oriundas do presente CONVÊNIO e /ou de
sua execução, renunciando os partícipes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em
duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro,

^

Richard Ward

Superintendente dos Dutos e Terminais do Sudeste
Petrobras Transporte S. A. - TRANSPETRO

Brasília,

Humberto Candeias Cavalcanti
Diretor de Controle Ambiental

Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

^

Testemunhas:

1a
Nome:

Doe. Identidade:
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Nome:
Doe. Identidade:
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama

PARECER TÉCNICO N° 089/2001- IBAMA/DCA/DEREL/DIAP
Brasília-DF, 10 de maio de 2001.
Do Coordenador da DIAP:

w

Carlos Romero Martins

^

Chefe do DEREL

Assunto:

Licenciamento

Dra. Moema Pereira Rocha de Sá
Ambiental

do

Sistema

de

Transmissão

Óptico Rio/Belo Horizonte
Processo:

N° 02001.006142/99-82

- HISTÓRICO

No dia 18.02.2000 este Instituto expediu a Licença de Instalação N° 086/2000, que
autorizou a Petrobras a implantar um cabo de fibra óptica ao longo da faixa de
servidão dos oleodutos e gasoduto Rio/Belo Horizonte (ORBEL I e II e GASBEL),
com validade de 1 (um) ano.
Conforme consta nos autos, a Petrobras não solicitou a renovação da LI, como
também, não cumpriu a condicionante 2.11 que cita "apresentar, em um prazo de

60 (sessenta ) dias, um programa de controle, fiscalização e monitoramento para:
•

Pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo de fibra a ser instalado;

•

Que a faixa de servidão não funcione como de penetração para o interior da
REBIO de Tinguá.

Der acordo com a correspondência da ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB, N° 024,
de 03.05.2001, a Petrobras esclarece que visando uma solução que, sem perda
do amparo legal e com os olhos no futuro, propôs o seguinte:
•

Que a Petrobras não solicitaria a renovação da Li N° 86/2000;
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» As condicionantes pendentes seriam resolvidas no âmbito de um Convênio
entre a TRANSPETRO e o IBAMA;

• Uma vez iniciada as negociações para firmar o Convênio, o IBAMA liberaria a
entrada da TRANSPETRO e de seus prepostos na REBIO de Tinguá para

concluir a implantação do cabo de fibra óptica nas faixas do GASBEL e^^ÜL;i.
GASCAV/OSVOL.

II - COMENTÁRIOS/CONCLUSÃO

Diante do exposto, e após analisar a correspondência da Petrobras, não
concordamos com a proposta apresentada, pois, no nosso entendimento não
existe amparo legal para atendimento de tal solicitação.

'U

Assim sendo, sugerimos encaminhar este processo para PROGE para análise e
orientação perante o pleito da Petrobras, como também, sobre quais os
procedimentos que deverão ser adotados por este IBAMA, pois, a Licença de
Instalação N° 086/2000 encontra-se vencida desde 18 de fevereiro de 2001 e a
Petrobras não solicitou sua renovação conforme preconiza a legislação vigente.

A Consideração Superior
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Instituto Brasileira do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Procuradoria Geral

PARECER N° 460/2001-PROGE/IBAMA
DOCUMENTO N° 02001.006142/99-82
INTERESSADO: DIMAN/DEUC.

ASSUNTO: INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NA
FAIXA DOS DUTOS DENTRO DA REBIO

DE TINGUÁ.

Senhor Coordenador,

A DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAI, solicita

esclarecimentos desta Procuradoria, face a proposta da PETROBRAS para
que o IBAMA deixe de renovar a Licença de Instalação n° 086/2000 e em
seu lugar firme convênio com a TRANSPETRO, com o objetivo de liberar a

referida empresa e seus prepostos na REBIO do TINGUÁ para concluir a
implantação do cabo de fibra óptica nas faixas do GASBEL e do
GASVOL/OSVOL.

Segundo justificativa do Gerente Setorial de Engenharia

de Avaliação Ambiental, da PETROBRAS, fís. 235 e 236, a implantação do
cabo de fibra óptica em faixa de duto existente não gera impacto ambiental

significativo, não sendo, portanto, tipificada na abrangência da Resolução
CONAMA nc 237/97, para emissão de licença ambiental para esse tipo òs
empreendimento.

A D.CA., através do DEREL, não é favorável à proposta,
alegando

falta

de

amparo

legal,

e

solicitam

desta

AiJ"

PROGE
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orientação a respeito e sobre os procedimentos que deverão ser adotados pelo
IBAMA em relação à Licença de Instalação n° 086/2000, que encontra-se
vencida desde 18 de fevereiro de 2001 e a PETROBRAS não solicitou sua
renovação.

O DEREL ainda informa que não foram cumpridas por

aquela empresa, a condicionante 2.11 da LI em questão que concede o prazo
de 60 (sessenta) dias, para ser apresentado um programa de controle,
fiscalização e monitoramento para:
• "Pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo

^

de fibra a ser instalado;
• Que a faixa de servidão não funcione como de

penetração para o interior da REBIO de TINGUÁ."
E o relatório.

Não há previsão em nossa legislação que um convênio

pode substituir uma Licença ambiental, até porque o IBAMA só pode firmar
convênio com organizações públicas ou privadas, visando cumprir as
atribuições que lhe são inerentes, e não é esta a finalidade do convênio

proposto pela PETROBRAS, o qual tem por objetivo regular a relação entre a
^

TRANSPETRX) e o IBAMA, no que respeita à fiscalização, manutenção,
implementação de melhorias e de novos dutos ou cabos de sinal nas faixas de

dutos da TRANSPETRO existentes no interior da Reserva Biológica de
Tinguá.

Da mesma forma, o art. 19 da Resolução CONAMA

237/97 prevê que o órgão ambiental competente pode modificar os
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar
uma licença expedida quando ocorrer:

"I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes
ou normas legais;
NT^
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II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes
que subsidiarem a expedição da licença;
III - superveniência de graves riscos ambientais e de
saúde;"

Conforme podemos verificar do dispositivo acima, não é
o caso em comento, pois a proposta é de substituição do licenciamento
ambiental por convênio com o IBAMA.

Isto posto, opinamos pelo indeferimento do pedido.
Devendo ser notificada a requerente da apresentação do requerimento de
renovação da LI, sob pena de não o fazendo no prazo estabelecido, ser
denunciado ao Ministério Público por força da Lei 9.605/98 e ser autuada
com base no art. 44 do Decreto 3.179/9.

E o parecer, s.m.j.

Brasília-D.F., 31 de maio de 2001.
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CONCEIÇÃO DE IVf JINKINGS CAMPOS
Procuradora Federal
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MINISTERIO DO MEIO AMU1ENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMIÍIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
PROCURADORIA-GERAL

DESPACHO/PROGE

Processo n°: 02001.006142/99-82 IBAMA/ADM CENTRAL
Interessado: DIMAN/DEUC

Assunto: Projetos em Geral - Instalação de Fibra Óptica
DE ACORDO,
v-

Encaminhem-se os autos ao DCA/DEREL , para as
devidas providências.

Brasília, 11 de junho de 2001.

ALEKSANDRO CAVALCANTI SITONIO

Procurador Geral Adjunto
Nf«c^

CJIZocnta Pereira Irícchu de Sá
Lhcte do líREL
DCa/IBAMA

1

,/

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO /N° ac^i /2001-IBAMA/Diretoria de Controle Ambiental/DEREL
Brasília-DF, $ t de junho de 2001.

Senhor Gerente,

Reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental para instalação de
Cabo de Fibra Óptica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto Rio/Belo
Horizonte e, em atenção ao Ofício ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB-024-Rio de Janeiro de

03/05/2001, temos a informar que a Procuradoria Geral deste Instituto indeferiu asolicitação

dessa Empresa relativa ao estabelecimento de-Convênio substituindo a Licença de
Instalação.

Pelo exposto, solicitamos a imediata apresentação do requerimento de
renovação da Licença de Instalação n°086/2000, sob pena da aplicação das sanções

impostas pela legislação vigente.

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado

Departamento de Registro e Licenciamento
Chefe Substituto

A Sua Senhoria o Senhor

REINALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

Gerente Setorial de Engenharia deAvaliação Ambiental - PETROBRAS
Rua; General Canabarro, 500/8° andar
20271-900

-

rio de Janeiro/RJ

Fax:(21) 3876-2121
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Na Cláusula Segunda dos 11 encargos que aempresT^^f^ Js^bH

especificadas nos to 2.1.1; 2,1.2, 2.1.3; 2.1.4; e2.1.5 se constituem dever imposto pelo AÂ W ^

§ 2. da Lei 9.985/2000.

•

*••

No item 2.1.6 - Reforça a intenção já explicita em itens anteriores, todavia

especificamente trata do beneficio que a Empresa tenta obter para si, simplificando as licenças

para a instalação de dutos, em simples comunicação para a Gerência da Rebio do Tinsuá a

decisão da execução das obras, ,

'

Oitem 2.1.8, também se constitui obrigação legai da Empresa. Todavia o Plano de

Ação de Emergência enviado a esta U.C, não atende as peculiaridades da mesma, já tendo esta
Gerência emitido parecer quanto ao mesmo, tendo recebido como resposta que'quando fosse

revisto ocitado plano, sena observado as sugestões recebidas (cópia anexa).

Como pode ser observado, sete (07) dos onze (11) encargos da TRANSPETRO,

quando não é dever, é beneficio paraa mesma.

Dos quatro (04) encargos que a Empresa apresenta como benefício para a Rebio do

Tinguá, vale ressaltar: - No item 2.1,9 - que trata da construção de guaritas, suprime da relação os
dutos - GASUOI.eOSUOr.-

Quanto as guaritas, sempre que foi discutido e, em um reunião quando definido o

^, que significava oque dispõe oitem 2.11 da LI, 086/00 - Apresentar... um programa de controle,
fiscalização e monitoramento para;

• Pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo de fibra óptica a ser
instalado;

• Que a taixa de servidão não funcione como meio de penetração para o interior

da Rebio do Tinguá, assim, tal programa implica em construir e dispor de
homens para a vigilância.

Na forma exposta pela TRANSPETRO, em vez de beneficiar a Rebio, a Empresa
transforma-se-á em implantadora de estrutura de apoio para infratores (caçadores, palmiteiros),
pois guaritas em Unidade de Conservação sem vigilância torna-se refugio de criminosos
ambientais. E, em decorrência aumentando a contribuição da Empresa para as agressões que vem
sofrendo a REBIO, em conseqüências das facilidades de acessos oferecidos pelas faixas de
servidões.

Nos itens 2,2,2 e 2.2,3 os papeis se invertem, em benefício para a TRANSPETRO,

oIBAMA disporá do seu reduzido quadro de pessoal para participar do treinamento em educação
ambiental a ser ministrado pela TRANSPETRO ao pessoal encarregado dos serviços ... conforme
item 2.14 do presente convênio.
Se prevalecero disposto no item 2.23, os servidores do IBAMA desta U,C ficaram

com os encargos de vigilantes dos dutos da PETROBRAS, o que em caso de acidentes nos dutos,
passaram a constar como responsáveis pelo maior ou menor dano causado a Rebio e, em
conseqüência figuraram como réus.

Se 80% dos benefícios não tivessem voltados para a PETROBRAS /

TRANSPETRO, nada teria contra as que trata oitem 2.2.5.1., até apuraria como justo.
Pelo acima exposto:

a- Considerando que, o grau dos impostos negativos gerados pelas áreas de
servidões no interior desta Rebio, tem sido tarefa vivenciada dia-a-dia pela
administração do IBAMA/Rebío do Tinguá, cabe a este órgão como
responsável por este patrimônio público, buscar adequar as empresas que se
utilizam do referido espaço, em benefício da preservação do patrimônio
genético, e, não esta ditar as normas que lhes convém;

b- Considerando que a construção de um duto, em quaisquer situação de
localização gera impactos significativos, o que, no estado democrático, por
força da lei éaempresa obrigada afazer EIA/RTMA, assim, toma-se mais grave
a intenção da PETROBRAS de buscar formas simplificadas de implantação de
novos dutos no interior de um unidade de Conservação de Proteção Integral;

J
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c- Considerando um dos casos que e a existência do duto que transporta nafliP,cC ãJWm

produto altamente tóxico, no interior da Rebio, o que, para afauna torna4e^/L.^íL

nsco constante no presente e para o futuro. Não é oossivei gmr-^- *ZjtL>&.

cornaatibilizacão dos mesmos como os objetivos desta Unidarje dáfe>

Conservação, nem tão pouco assumir o IBAMA, parte das responsabifidadéV^. ^.^V
pela presença do mesmo na U.C ,E, sem oIBAMA aceitar aconvivência coS '" -^<>

o mesmo, todavia, assumindo a PETROBRAS total responsabilidade de\
garantia de segurança dos dutos e consequentemente da Rebio, por ser a
empresa, a única beneficiária;

d- Por fim, considerando que as faixas de servidões, como já foi ressaltado em
itens anteriores desse documento, só contribuem para facilitar permanentemente
agressões a esta Reserva, e, por outro lado fazem parte da estrutura de alta
lucratividade econômica da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. -

TRANSPETRO, assim, entendo que a boa forma de "compatibilizar" os
objetivos opostos da teferida EMPRESA com o IBAMA, é a mesma tornar-se

responsável pelos custos de construção de postos de guarda e manutenção do
pessoal deguarda dos respectivos postos.

íw

Concluindo, aceitando a PETROBRAS contribuir de forma sistemática para a

proteção econservação desta Reseiva, podemos, a mesma e o IBAMA/Rebio do Tinguá
tornar-se de forma mútuas, dentro dos parâmetros legais, parceiros para o desenvolvimento

com segurança, das contradições dos seus respectivos objetivos na área em questão, sendo
justo que a EMPRESA fixe placas alusivas ao apoio a preservação da U.C, bem como, o
uso da imagem, na mídia, a ser estabelecido as regras por este INSTITUTO,
Atenciosamente

MARIJ>ÍXÍAT^XAVIER

Gerente de Unidade de Conservação
Reserva Biológica do Tinguá'WAMA-R.J
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LFGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

Referência: Item 2.2 - Condições Esperíficas da Licença de Instalação n.° 086/2000 - IBAMA
Empresa: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Processo n.° 02001.0066142/99-82

L-1

INFORMAÇÃO N.a 012/2000 - REBIO DO TINGUÁ.
Oitem 2,2 das Condições Específicas da Licença de Instalação n.ü 086/2000 exbe da

PETROBRAS, "Apresentar, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Plano de'Ação de

Emergência que jã vem sendo utilizado na faixa de servidão dos dutos ORBEL I e II e GASBEL".

n - - , ?,P7n° de Açã° Em«rSencíaI de q^ trata a L.I. n. 086/2000, foi entregue a esta
Oerencia de Unidade de Conservação em 15/06/2000.

i-a>
v dos
? á0^!S°
é fOmiad0aação
P°r 182
emaÍStópicos:
° anexoObjetivos:
XXIV das
P^68 e gradientes
hidráulicos
DUTOS. Apresenta
em flS"
11 (onze)
Considerações
GeraisNormas e Regulamentos Aplicados; Definições e Terminologias; Áreas de Abrangências-

Caracterização das Instalações; Equipe de Emergências; Desencadeamento das Ações- Recursos
Internos e Externos; Gerenciamento da PAE e Gerenciamento de Simulados. Acompanham como
mtormaçoes aos conteúdos relacionados, 23 (vinte e três) anexos.

,
Metodoiogicamente foram elaboradas as hipóteses de acidentes, que contemplam ?8
^"(vmtc e oito) probabilidades de riscos nos diferentes PRODUTOS e INSTALAÇÕES destes em
áreas e circunstâncias diversas.

As hipóteses foram agrupadas em 13 (treze) grupos (cópia anexo).
_ ^ A partir das hipóteses e definição dos grupos de ações para controle e combate em
situações de emergências, foi constituído a equipe de emergências, formando uma estrutura
organizacional.

f A estrutura organizacional está disposta num organograma, com atribuições e

responsabilidades bem definidas, que vão desde o Sistema de Gerenciamento- o fluxo de
comunicação interna e externa; mobilização de equipes de de ações diretas e indiretas para o
combate econtrole por tipos de específicos de acidentes; ações de primeiros socorros aacidentados

e socorros médios, até equipes de Apoio Logísticos; de Segurança Interna e de registros
fotográficos, filmados, coletas de amostras do produto no meio impactado para subsidiar processos

jurídicos posteriores.

_Nas folhas 60 (sessenta) e 65 (sessenta ecinco) é" descrito aclassificação dos produtos e

os respectivos riscos para o Meio Ambiente (água. solo ear) epara a saúde da espécie humana.
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No caso da NAFTA - "pode provocar confusão mental einconsciência, cm expgíflppj^ÇSEvJ^
severas, podem ocorrer ocoma emorte". Já oGás Natural provoca ao Meio Ambiente poluiçãáâb
^

.ar. e na saúde, atua como asfixiante, pela diminuição da concentração de oxigênio no ambiçnja'Jf^^ g

Petróleo, por sua vez, provoca no Meio Ambiente poluição do solo, do ar edas águas. Para asàú^ — ~*
pode ser tóxico por inalação dos vapores, ingestão ou absorção pela pela.

\

Das íls. 66 a 87, descreve o funcionamento a nível de Assessoria dos Coordenadores e
do comando de combate, e nas folhas 88 a 94, apresenta os modelos fichas de atendimento ao

cliente. O cliente em que trata a questão são Comerciai (a exemplo: corte de cota); Operacional
(medição, entrega etc); Segurança (incêndio); Meio Ambiente (vazamento, poluição etc).

Nas folhas 95 a 101 - descreve os equipamentos de combate - São informações quantos

os nomes, aos tipos dos equipamentos , funções, fabricantes, quantidades dos mesmos e onde

encontram-se estocados. Da folha 102 a 106 dar as instruções de uso dos equipamentos do controle
de emergências.

(^

Os Recursos Adicionais relacionados nas fís. 107 a 111, vão desde helicóptero até
S.O.S. entulhos, indicando empresas prestadoras de serviços e formas de contatos.

Os anexos XXI e XXII (fis. 112 a 119) trata da periodicidade dos exercícios de

simulação. As simulações estão classificadas em cinco tipos (vê anexo), sendo os tipos 1e2ocorre
bienalmente e são trabalhados os grupos 1, 2 e 3- Estas simulações dos tipos 3, 4 e 5 são

trienalmente , e destina-se a acidentes com incêndio e vazamento no interior das unidades da
Petrobras; emcaminhão-tanque. prédios e equipamentos, bem como, na vegetação do dique.
Nas folhas 123 a 133, trata das ações em :

Acidentes com vazamento por faixas de servidões dos dutos de petróleo e derivados,
trata da sistematização do comando de ação e o trato com os acidentados e vítimas.

Aumento a contenção de vazamento - instalar barreiras de contenção; contração de
diques.

Recolhimento do produto - caminhão vácuo.
<w

Espuma de LGE deve ser controlada, para minimizai- efeitos - remover terra e
vegetação.

As folhas 147 a 151, trata de incêndios em TUBOVIAS. É descrito o sitema
organizacional de combate.

Nestes casos "quando existir probabilidade de impactos à comunidade, contactar os
órgãos externos: Polícia, Prefeituras, Defesa Civil, FEEMA, IBAMA etc.
finalmente as folhas 152 a 182, tratam exclusivamente de hipóteses de acidentes por
vazamento sem incêndio com ocorrência no interior da Unidades Operacionais.
Comentários

O Plano de Ação de Emergência, apresentado a Gerência desta Unidade de
Conservação, segundo a ótica da mesma, classifica-o a nível teórico de ótima qualidade para o
atendimento em áreas de fácil acesso, a exemplo, regiões de baias e oceânicas.

MAf\
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Por ouiro lado. também parece eficiente para o atendimento e socorro' pãrã"'Ospécie"'
humana.

As matrizes orientadoras para a eficiente e eficaz comunicação entre os diferentes
gmpos gestores e equipes de ação de combate e controle direto, se operacionalizada corretamente,
demonstra tomar possível o bloqueio do avanço do acidente, assim, minimizando os danos
decorrentes do mesmo.

Todavia ao analisar as descrições de guarda dos equipamentos, fica a interrogação: Se
mesmo com a eficiência da comunicação, o tempo de deslocamento de determinados equipamentos
do seu lugar de aquisição para o lugar do acidente, não prejudicará a eficiência e eficácia dos
combates diretos, seja de vazamento ou incêndio de produtos e derivados de Petróleo?

A indagação baseia-se em não existir nenhuma informação que dimensione espaço de
ocupação dos DUTOS/Local de Aguardo, no processo de deslocamento/ Tempo/ Minimização do
dano causado pelo acidente, sejaaomeio ambiente, seja para a saúde da espécie humana.
\^_'

Com vista a existência de DUTOS de Petróleo e Derivados: NAFTA e Gás Natural no

interior da Unidade de Conservação, cuja área de localização dos mesmos é formada por relevo
acidentado, coberto pela Mata Atlântica ambrófila e habitat de inúmeras espécies da fauna silvestre

endêmicas e outras tantas em ameaça de extinção., os quais cortam serras e transpõem rios de
imensuráveis benefícios sociais, visto que, suas águas são captadas para o abastecimento de
aproximadamente 3.000.000 (três milhões) de residência. O PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL,
não contempla ações específicas para tais áreas, bem como, não menciona a vida da fauna e flora,

dando a impressão de ignorar a importância da biodiversidade e da cadeia da vida, como elementos
importantes importantes para a própria vida humana que reconhecidamente está bem valorizada em
todo Plano.

Pelo acima exposto, segue anexo as seguintes SUGESTÕES;

a) Que a PETROBRAS apresente um Plano de Ação de Emergência para áreas de
FLORESTAS AMBRÓFILA DENSA de região com relevo de difícil acesso (onde
as instalações de DITOS chegam está em grandes altitudes)
^

b) Formação de gmpos e equipes de emergências para assim como dos humanos,

simultaneamente preste socorro aos animais com rapidez, eficiência e eficácia.

c) Especificação de equipamentos e produtos próprio para um combate/controle no

interior.de uma Unidade de Conservação que tenha o relevo e cobertura vegetal,
conforme especificação do item "a".

d) Em caso de vazamento de PETRÓLEO e DERIVADOS, especificar os danos à
saúde da fauna.

e) Dimensionar a previsão do tempo para as primeiras ações de difícil acesso e o que
este tempo significa com relação as áreas de fácil acesso.

f) Especificar a ação nos rios de leitos pedregosos, que a exemplo da Rebio do Tinguá
os DUTOS cortam emcorredeiras em altitudes entre 500 a 600 metros de altura.

J
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Oficio N.° 049/2000- Rebio do Tinguá

Em, 21/12/2000

Ao Ilustríssimo Chefe do SEDUT/REDUC/PFTROBRAS

Eng.° Walter M. Ribeiro

Ilm.° Chefe}
^

Atendendo asolicitação de Vossa Senhoria, por ocasião do último contato telefiWn
com esta gerenda,
segue anexo ainformação tf 012/fpOO - Rebio do^STí^S
considerações da equipe técnica, desta Unidade de Conservação, sobre oplano deSentgenciS

SciZZ). CUJa mf0miaÇâÜ * ettCamÍnhada ^ °IBAMA^W aCSSt

-000 as« zonas
™J?
reSS£Ütar- ^ ag°ra'
C°m ba$e
n0 Art" 27de§'°Conservação
da Lei 9-»85,
^ 18 inteSam
de julho deas
,000;
de amortecimento
(entorno)
das Unidades
- UC
responsabilidades do Órgão administrador da UC, de no Plano de Man^nclu rmeSTm o
fim de promover sua integração àvida econômica esocial das comunidadi í
Pelo acima exposto, acrescentamos na informação em epígrafe enviada a essa

empresa, o acréscimo nas sugestõesdcfttens:

g) Realização de campanha que oriente as populações vizinhas desta Unidade de
Conservação, e,consequentemente próximas dos DUTOS instalados na Rebio
dos procedimentos aadotarem em caso de emergência.

L
h)

Realização de simulados, com a participação das populações, para exercitá-las

quanto aos procedimentos a usarem em caso de emergência no interior ena zona
de amortecimento daRebio do Tinguá.
i)

Outras atividades que venham contribuir para a segurança e bem-estar das

populações em questão.

Atenciosamente,

\€\íllOO
XAVIER

Gerente de Unidade de Conservação

\ iqs&^o

Reserva Biológica do VmguàãBAMA-RJ

Ao Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS
Eng.°WalterM. Ribeiro
Campos Elísios - Duque de Caxias - RJ

<J
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IBAMA/DCA/DEREL

Data:^/a5/r,.LHor*:
•Recebido Q^
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS

]%n._JM_?_ f
rO

NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EVIDA SILVESTRE-DIREC

MEMO-Y^SCA/DIGER/DEUC /DIREC
Var-'

Brasília, 21 de maio de 2001

Do: Coordenador da DÍGER
A: Chefe do DEREL

Senhora Chefe,

Através

do MEMO N° 052/01-IBAMA/DCA/DEREL, de 13.02.2001,

Vossa Senhoria solicita informações sobre o atendimento da Compensação Ambiental, da L.I. N °

086/2000, referente ao Sistema de Transmissão Ótica Rio/Belo Horizonte, que atravessa a REBIO
de Tinguá-RJ.

Em atenção ao mencionado expediente, encaminho, em anexo, cópia de
informações daquela REBIO, que presta esclarecimentos sobre oassunto em tela.
Atenciosamente,

JÈNEPOMUCENO
téíiador da DIGER
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MINISTÉRIO DOMEIOAMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA IKGAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAISRENOVÁVEIS- ÍBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGCÁ

Memorando n" 075/2001 - Rebio do Tinguá

Em, 14/05/200!

Da Gerência da Rebio do Tinguá
Ao Ilm.u Sr.
Valdemat

Responsável pela Área deCompensação - IBAMA - DEUC
Referente:

LI n.D 086/2000 de 18/12/2000 - Sistema de Transmissão Ótica Rio/Belo
Horizonte.

Caita n.u 024- Rio de Janeiro 03/05/2001 Engenharia/TEGEMflSGE/EAMB.
(^
Sr. Chefe,

Esta

Gerente

de

U.C.

-

Rebio

do

Tinguá

recebeu

da

PETROBEÁS/FNGFNhAkIÂ/TEGEN/BGE/ Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB) a
carta n.° 02S Rio de Janeira 08/MATO/200L pela qual foi enviado cópia da carta. n.° 024 Rio de
Janeiro 03^05/2001 e cópiaMINUTAde Convênio entre TRANSPETRO e o IBAMA, que traíam
das questSes da LI era pauta.

Esta Gerente, ao analisara minuta de convênio sugeridapela Petrobras Transportes
S,A. - TRANSPETRO, detectou alguns equívocos, que vão desde citações da Lei até do direito

ilimitado para a referida empresa de instalar novos dutos com uma simples Comunicação para a
Gerente desta U,C.

Logo nas considerações, a empresa omite a informação de que o GASBEL
Rio/Belo Horizonte foi instalado após a criação desta .Rebio; cita o Art. 42 da Lei 9.9S5/00,
equiparando-se a população tradicional, invocando também o parágrafo 2.° do mesmo Artigo, que
trata do reasseatamento de populações tradicionais que ocupam o interior de uma U.C. no ato da
criação. Neste caso, remete "para a necessidade de compatibilizar a presença dos dutos da

TRANSPETRO com osobjetivos da Rebio". Fica a pergunta: Como compatibilizar a presença de
^

dutos de produtos de alto risco comos objetivos de uma Reserva Biológica?
Frente ao quadro acima, esta Gerente, S.M.J, concluiu que: a Empresa nega
totalmente a importância dos recursos naturais renováveis; não credita nenhum valor de
importância oeste INSTITUTO, subestima integralmente todos os níveis, técnico, jurídico e da

administração deste Órgão.

Na Cláusula Primeira - Objeto 1.1 - A Empresa de forma simulada, tenta adquirir o
"direito" de ficar acima da .Lei, quando através do instrumento em análise inclui implantação de
novos dutos. Assim, mais uma vez a empresa leva a valorização zero a biodiversidade,
"patrimônio genético da União", quando simplifica os impactos constantes que a mesma vem
causando a esfâ Rebio no decorrer dos tempos, e se não bastasse, deixa claro a intenção da
instalação de novos dutos, que exigirá tráfego de veículos, máquinas, dezenas de homens e o

acréscimo de inúmeros elementos de riscos a vida nativa da flora e fauna, com a introdução dos
novos dutos.

-•**&*
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Na Cláusula Segunda dos 11 encargos que a empresa chama para ai, as
especificadas nos itens 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; e 2 1.5 se constituem dever imposto pelo Art 10
§2.*daLei9.íSS5/2000.

No item 2.I.Ó - Reforça a intenção já explícita em itens anteriores, todavia
especificamente trata do beneficio que a Empresa tenta obter para si, simplificando as licenças
para a instalação de dutos, em simples comunicação para &Gerência da Rebio do Tinguá, a
decisão da execução das obras.

O item2,1.8, também se constitui obrigação legai da Empresa. Todavia o Plano de
Ação de Emergência enviado a esta U.C, não atende as peculiaridades da mesma, já tendo esia
Gerência emitido parecer quanto ao mesmo, tendo recebido como resposta que quando fosse
revisto o citado plano, seria observado as sugestões recebidas (cópia anexa),

Como pode ser observado, sete (07) dos onze (11) encargos da TRANSPETRO,
quando não é dever, é benefício para a mesma,

Dos quatro (04) encargos que a Empresa apresenta como benefício para a Rebio do

Tinguá, vale ressaltar: -No item 2.1.9 -que tratada construção de guaritas, suprime da relação os
dutos - GASUOL e OSUOL.

Quanto as guaritas, sempre que foi discutido e, em um reunião quando definido o

que significava o que dispõe o item 2.11 da LI, 086/00- Apresentar... um programa de controle,
fiscalização e monitoramento para.
• Pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo de fibra óptica a ser
instalado;

•

^

Que a faixa de servidão não funcione como meio de penetração para o interior
da Rebio do Tinguá, assim, tal programa implica em construir e dispor de
homens para a vigilância.

Na forma exposta pela TRANSPETRO, em vez de beneficiar a Rebio, a Empresa
transtbrma-se-á em impíaníadora de estrutura de apoio para infratores (caçadores, palmiteiros),
pois guaritas em Unidade de Conservação sem vigilância torna-se refugio de criminosos
ambientais. E, em decorrência aumentando a contribuição da Empresa para as agressões que vem
sofrendo a REBIO, em conseqüências das facilidades de acessos oferecidos pelas faixas de
servidões.

Nos itens 2.2,2 e 2.2.3 os papeis se invertem, era benefício para a TRANSPETRO,
o IBAMA disporá do seu reduzido quadro de pessoal para participar do treinamento em educação
ambiental a ser ministrado pela TRANSPETRO ao pessoal encarregado dos serviços ... conforme
item 2,14 do presente convênio.
Se prevalecer o disposto no item 2.23, os servidores do IBAMA desta U.C. ficaram

com os encargos de vigilantes dos dutos da PETROBRAS, o que em caso de acidentes nos dutos.
passaram a constar como responsáveis pelo maior ou menor dano causado a Rebio e, em
conseqüência figuraram como réus,

Se 80% dos benefícios não tivessem voltados para a PETROBRAS /
TRANSPETRO, nada teria contra as que trata o item 2.2.5.1., até apuraria como justo.
Pelo acima exposto:

a- Considerando que, o grau dos impostos negativos gerados pelas áreas de

servidões no interior desta Rebio, tem sido tarefa viveneiada dia-a-dia pela
administração do IBAMA/Rebio do Tinguá, cabe a este órgão como
responsável por este patrimônio público, buscar adequar as empresas que se

utilizam do referido espaço, em beneficio da preservação do patrimônio
genético, e, não esta ditar as normas que lhes convém;

b- Considerando que a construção de um duto, em quaisquer situação de
localização gera impactos significativos, o que, no estado democrático, por
força da lei é a empresa obrigada a fazer ELA/RIMA, assim, toma-se mais grave

a intenção da PETROBRAS de buscar formas simplificadas de implantação de
novos dutos no interior de um Unidade de Conservação de Proteção Integral

fc^"'
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Considerando um dos casos que é a existência do duto que transporia nafta,
produto altamente tóxico, no interior da Rebio. o que, para a fauna lorna-se

n '•

risco constante no presente e para o futuro. Não é possível entender

- "-V

compatibilização dos mesmos como os objetivos desta Unidade de f*7''- %%T

Conservação, nem tão pouco assumir o IBAMA, parte das responsabilidades

píoí ÚfA^i

pela presença do mesmo naU.C, . E„ sem o IBAMA aceitar a convivência com

fl , V^/^

o mesmo, Todavia, assumindo a PETROBRAS total responsabilidade de

_J _'_",',"7T'

garantia de segurança dos dutos e consequentemente da Rebio, por ser a

empresa, a única beneficiária;

,.-;'"-íiüi*t-/•y.\
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d- Por
Kor fim,
ura, considerando
consiaeranoo que as faixas
laixas ae
de servidões,
serviaoes, como ja
já 101
foi ressaltado em :>"ç$pi
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itens anteriores desse documento, só contribuem para facilitar permanentemente ío ' - ... "
agressões a esta Reserva, e, por outro lado fazem parte da estrutura de alta *;

iucratividade econômica da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - \
TRANSPETRO, assim, entendo que a boa forma de "compatibilizar" os
objetivos opostos da referida EMPRESA com o IBAMA, é a mesma tomar-se
responsável pelos custos de construção de postos de guarda e manutenção do
pessoal de guarda dos respectivos postos.

Concluindo, aceitando a PETROBRAS contribuir de forma sistemática para a
proteção e conservação desta Reserva, podemos, a mesma e o IBAMA/Rebio do Tinguá
tornar-se de forma mútuas, dentro dos parâmetros legais, parceiros para o desenvolvimento
com segurança, das contradições dos seus respectivos objetivos na área em questão, sendo
justo que a EMPRESA fixe placas alusivas ao apoio a preservação da U.C, bem como, o
USO da imagem, na mídia, a ser estabelecido as regras por este INSTITUTO,

Atenciosamente

MARMISS XAVIER

Gerente de vJnidade de Conservação
ReseivaBiológica do Tmgitó/lBAMA-RJ

MEMO n." 074/01 - Rebio do Tinguá, de igual teorfoi enviado ao Depto de Qualidade Ambiental
- IBAMA. Ao Dr. Donizete Aurélio do Carmo,

*C3-
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«REBIO TINGUA

MINISTÉRIO BOMEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/RJ
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ

Referência; Item 2.2 - Condições Especificas da Licença de Instalação n.° 086/2000 - IBAMA
Empresa: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS
Processo n.° 02001.0066142/99-82

INFORMAÇÃO N,° 012/2000 - REBIO DO TINGUÁ.

A

"*-

Oitem 2.2 das Condições Específicas da Licença de Instalação n.° 086/2000 exige da
PETROBRAS, "Apresentar, etn um prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Plano de'Ação de

Emergência que já vem sendo utilizado na faixa de servidão dos dutos ORBEL I e n e GASBEL",

, O Plano de Ação Emergencial de que trata a L.I. n. 0S6/2000, foi entregue a esta

Gerênciade Unidade de Conservação em i 5/06/2000.

u-j • >• ? d™"enI° é foTmsdo P^ 1S2 fls-> e mais ° araxo XXIV das partes e gradientes
hidráulicos dos DUTOS. Apresenta aação em 11 («use) tópicos: Objetivos; Considerações GeraisNormas e Regulamentos Aplicados; Definições e Terminologias; Áreas de Abrangências'
Caracterização das Instalações; Equipe de Emergências; Desencadeamento das Ações- Recursos
Internos e Externos; Gerenciamento da PAE e Gerenciamento de Simulados. Acompanham como
informações aos conteúdos relacionados, 23 (vinte etrês) anexos,

Metodoiogicamerrte foram elaboradas as hipóteses de acidentes, que contemplam 28
{vinte e oito) probabilidades de riscos nos diferentes PRODUTOS e INSTALAÇÕES destes em
áreas e circunstâncias diversas.

'

'

As hipóteses foram agrupadas em 13 (treze) grupos (cópia anexo).
(,
w

.
A P^1'1" das hiPóteses e definição dos grupos de ações para controle e combate em
Situações de emergências, M constituído a equipe de emergências, formando uma estrutura

organizacional.

A estrutura organizacional está disposta num organograma, com atribuições e

responsabilidades bem definidas, que vao desde o Sistema de Gerenciamento; o fluxo de

comunicação interna e externa; mobilização de equipes de de ações diretas e indiretas para o
combate econtrole por tipos de específicos de acidentes; ações de primeiros socorros aacidentados
e socorros médicos, até equipes de Apoio Logísticos; de Segurança Interna e de registros
fotográficos, filmados, coletas de amostras do produto no meio impactado para subsidiar processos

jurídicos posteriores.

*

_Nas folhas 60 (sessenta) e65 (sessenta ecinco) édescrito aclassificação dos produtos e

os respectivos nscos para o Meio Ambieate (água, solo c ar) e para a saúde daespécie humana.
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No caso da NAFTA - "pode provocar confusão mental e inconsciência, em exposições
severas, podem ocorrer o coma e morte". Já o Gás Natural provoca no Meio Ambiente poluição do
ar, e na saúde, atua como asfixiante, pela diminuição da concentração de oxigênio no ambiente. O ,
Petróleo, por sua vez, provoca no Meio Ambiente poluição do solo, do ar e das águas. Paraa saúde. '
pode sertóxico por inalação dosvapores, ingestão ou absorção pelapela.
Das fls. 66 a 87, descreve ü funcionamento a nível de Assessoria dos Coordenadores e
do comando de combate, e nas folhas 88 a 94, apresenta os modelos fichas de atendimento ao

cliente. O cliente em que trata a questão são Comercial (a exemplo: corte de cota); Operacional
(medição, entrega etc); Segurança (.incêndio); Meio Ambiente (vazamento, poluição etc).
Nas folhas 95 a]0l - descreve os equipamentos de combate - São informações quantos
os nomes, aos tipos dos equipamentos , funções, fabricantes, quantidades dos mesmos e onde
encontram-se estocados. Da foiha 102a 106 dar as instruções de uso dos equipamentos do controle
de emergências.

Os Recursos Adicionais relacionados nas fls. 107 a 111, vão desde helicóptero até
S.O.S. entulhos, indicando empresas prestadoras de serviços e formas de contatos.

L

Os anexos XXI e XXII (íls. 112 a 119) trata da periodicidade dos exercícios de
simulação. As simulações estão classificadas em cinco tipos (vê anexo), sendo os típos 1 e 2 ocorre
bienalmente e são trabalhados os grupos 1, 2 e 3. Estas simulações dos tipos 3, 4 e 5 são
trienalmetite , e destina-se a acidentes com incêndio e vazamento no interior das unidades da

Petrobras; em carninhão-tanque, prédios e equipamentos, bemcomo, na vegetação do dique.
Nas folhas 123 a 133, tratadas ações em :

Acidentes com vazamento por faixas de servidões dos dutos de petróleo e derivados,
trata da sistematização do comando de ação e o trato com os acidentados e vítimas.

Aumento a contenção de vazamento - instalar barreiras de contenção; conírução de
diques.

Recolhimento do produto = caminhão vácuo.

Espuma de LGE deve ser controlada, para mmimizar efeitos - remover terra e
vegetação.

As folhas 147 a 151, trata de incêndios em TUBOVIAS. É descrito o sitema
organizacional de combate.

U
Nestes casos "quando existir probabilidade de impactos à comunidade, contactar os
órgãos externos: Polícia, Prefeituras, Defesa Civil, FEEMA, IBAMA etc.

Finalmente as folhas 152 a 182, tratam exclusivamente de hipóteses de acidentes por
vazamento sem incêndiocom ocorrênciano interiorda Unidades Operacionais.
Comentários

O Plano de Ação de Emergência, apresentado a Gerência desta Unidade de

Conservação, segundo a ótica da mesma, classifica-o a nível teórico de ótiina qualidade para o
atendimento em áreas de fácil acesso, a exemplo, regiõesde baias e oceânicas.

J
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Por outro lado, também parece eficiente para o atendimento e socorro para a espécie
humana.

As matrizes orientadoras para a eficiente e eficaz comunicação entre os diferentes

grupos gestores e equipes de ação de combate e controle direto, se operacionalizada corretamente,
demonstra tornar possível o bloqueio do avanço do acidente, assim, minimizando os danos
decorrentes do mesmo.

Áf

^Xtf.

i& <\ £ r "••,-.
Todavia ao analisar as descrições de guarda dos equipamentos, fica a interrogação: Se sgH._£—

mesmo com aeficiência da comunicação, otempo de deslocamento de determinados equipamentos ^ fef, -^^
do seu lugar de aquisição para o lugar do acidente, não prejudicará a eficiência e eficácia dos -„
combates diretos, seja de vazamento ou incêndio de produtos e derivados de Petróleo?

Aindagação baseia-se em não existir nenhuma informação que dimensione espaço de
ocupação dos DUTOS/Local de Aguardo, no processo de deslocamento/ Tempo/ Mmimização do
dano causado pelo acidente, seja ao meio ambiente, seja para a saúde da espécie humana.

i

^

Com vista a existência de DUTOS de Petróleo e Derivados: NAFTA e Gás Natural no
interior da Unidade de Conservação, cuja área de localização dos mesmos é formada por relevo

acidentado, coberto pela Mata Atlântica ambrófila ehabitat de inúmeras espécies da fauna silvestre

endêmicas e outras tantas em ameaça de extinção., os quais cortam serras e transpõem rios de
imensuráveis benefícios sociais, visto que, suas águas são captadas para o abastecimento de

aproximadamente 3.000.000 (três milhões) de residência. OPLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL,
não contempla ações específicas para tais áreas, bem como, nao menciona a vida da fauna eflora,
dando a impressão de ignorar a importância da biodiversidade e da cadeia da vida, como elementos

importantes importantes para aprópria vida humana que reconhecidamente está bem valorizada em

todo Plano.

Pelo acima exposto, segue anexo as seguintes SUGESTÕES:

a) Que a PETROBRAS apresente um Plano de Ação de Emergência para áreas de
FLORESTAS AMBRÓFILA DENSA de região com relevo de difícil acesso (onde

as instalações deDUTOS chegam está em grandes altitudes)

b) Formação de grupos e equipes de emergências para assim como dos humanos,
simultaneamente preste socorro aos animais com rapidez, eficiência e eficácia.

i
v"""'

c) Especificação de equipamentos e produtos próprio para um combate/controle no
interior, de uma Unidade de Conservação que tenha o relevo e cobertura vegetal,
conforme especificação do Item"a".

d) Em caso de vazamento de PETRÓLEO e DERIVADOS, especificar os danos à
saúde da fauna.

e) Dimensionar a previsão do tempo para as primeiras ações de difícil acesso e o que
este tempo significacomrelação as áreasde íacil acesso.

f) Especificar a ação nos rios de leitos pedregosos, que a exemplo da Rebio do Tinguá
os DUTOS cortam em corredeiras em altitudes entre SOO a 600 metros de altura
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•«EBiO TINGUA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOSRECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBDXNTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/R J
RESERVA BIOLÓGICA DO TLNGUÁ

Ofício N.° 049/2000- Rebio do Tinguá

Em, 21/12/2000

Ao Hustrissimo Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS.

Eng." WiiÜer M Ribeiro
Um° Chefe,

Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, por ocasião do último contato telefônico

com esta gerência, segue anexo a informação na 012/2OQO - Rebio do Tinguá, relativo às

\mt}~'

considerações da equipe técnica, desta Unidade de Conservação, sobre o plano de ação emergencial
dessa empresa, cuja informação foi encaminhada para o IBAMA/DEREL (Departamento de
Licenciamento).

Vale ressaltar, que agora, com base no Art. 27 § t° da Lei 9.985, de 18 de julho de
2000, as zonas de amortecimento (entorno) das Unidades de Conservação - U.C., integram as

responsabilidades do Órgão administrador da U.C, de no Plano de Manejo, incluir medidas com o
fira de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas,

Pelo acima exposto, acrescentamos na informação em epígrafe enviada a essa
empresa, o acréscimo nas sugestões dor/itens;

g) Realização dê campanha que oriente as populações vizinhas desta Unidade de

•w-

Conservação, e,consequentemente próximas dos DUTOS instalados na Rebio,
dos procedimentos a adotarem emcaso de emergência,
b) Realização de simulados, com a participação das populações, para exercitá-las
quanto aos procedimentos a usarem em caso de emergência no interior e na zona
de amorfecimetóG da Rebio do Tinguá.
Í) Outras atividades que venham contribuir para a segurança e bem-estar das
populações1 em questão.
Atenciosamente,

€\í£lOO
iqs&fà-o

XAVIER
Gerente de Unidade de Conservação
Reserva Biológica do Tmguá/TBAMA-RJ

Ao Chefe do SEDUT/REDUC/PETROBRÁS
Eng.0 Walter M. Ribeiro
Campos Elígios - Duque de Caxias - RJ
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS

OFÍCIO /N° 3 ^ 6 /2001 - IBAMA/Diretoria de Controle Ambiental/DEREL
Brasília-DF, o4-de julho de 2001.

Senhor Gerente,

U
Reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental para instalação de

Cabo de Fibra Óptica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto Rio/Belo
Horizonte, reiteramos o OF. N° 304/2001-IBAMA/DCA/DEREL, anexo, no qual foi solicitado à
imediata apresentação do requerimento de renovação da Licença de Instalação N° 086/2000,
sob pena da aplicação das sanções impostas pela legislação vigente.

Atenciosamente,

l

&A

S=l_

Moema Pereira Rocha de Sá

^j

Departamento de Registro e Licenciamento
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
REINALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambientai - PETROBRAS
Rua; General Canabarro, 500/8° andar
20271-900

-

rio de Janeiro/RJ

Fax:(21) 3876-2121

SAIN AV. L4NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 1° ANDAR - TEL: (061)316-1290- rAX: {061)316-1306
G:\DIAP 01\OFIC IOlcabotpa1.doc
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EGE/EHMB

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
petrobras

L^

....

DATA: 01.08.2píft^,JH^

Problemas na recepção ? Contatar onúmero (21) 3876-5280
PARA:

FAX EGE/EANB

Aa.

IBAMA/DCA/DEREL
At. Dr. Carlos Romero - Fax (61)316-1**

DE

ENGENRARIA/1EGEN/EGE/EAMB

N* DO FAX

(21)3876-2121

N2 DO TELEFONE

(21) 3876-5331

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 02

ASSUNTO: Fibra ótica na Rebio do Tinguá

Prezado Senhor,

Conforme contato telefônico, estamos retransmitindo o Fax EGE/EAMB M. de
06.07.2001 originalmente dirigido à Dra. Moema

Atenciosamente,

Reinaldo Raimundo do Nascimento

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

ENGENHARIA /lEGEN/EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (COEMA)
Rua General Canabarro, 500 -8a andar - Maracanã
-p.i
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Q&\tô-^
-saj*1

petróleo brasileiro s.a.

petrobras

„.„

*

fax ege/eai/ib

DATA:

06.07.2001

Problemas na recepção ? Contatar o número (21) 3876-5280

-%

PARA:

IBAMA/DCA/DEREL

Í^-X^tj?-

At. Dra. Moema Pereira Rocha de Sá - Fax (61)225-0445

\ A'a

DE

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB

NSDOFAX

(21)3876-2121

N9 DO TELEFONE

(21) 3876-5331

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01

<w

ASSUNTO: Fibra ótica na Rebio do Tinguá

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento, no dia de hoje, de seu Ofício n9 345/2001, de 04.07,2001
reiterando o de ns 304/2001, recebido em 29.06.2001.

Consultamos V. Sa. quanto à possibilidade de solução mista, conforrme conversamos
em nossa reunião de 04.05.2001, ou seja, renovar a LI 86/2000 sem condicionantes e, em

paralelo, celebrarmos o convênio (cuja minuta seguiu anexa à nossa EGE/EAMB-024)

ande seriam arroladas as condicionantes associadas à Rebio do Tinguá.

Caso afirmativo já encaminharíamos o pedido da renovação da LI prevendo esta
c

hipótese.

TQk:

Reinaldo Raimundo do Nascimento

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

ca: Engos. Barbosa e Cupolillo
Eng9 Ratto (DTSE)

ENGENHARIA / 1EQEN / EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (COEMA)
Rua General Canabarro, 500 - 8a andar - Maracanã

Tol: (21)3876-5280

Fax: (21)3 876-2121

CEP 20271-900 - Riode Janeiro - RJ - BRASIL
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OFÍCIO /N° <£ 50

/2001 - IBAMA/DLQA
Brasília-DF, 02 de agosto de 2001.

Senhor Gerente,

C-

Reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental para instalação de
Cabo de Fibra Óptica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto Rio/Belo
Horizonte e, em atenção ao FAX EGE/EAMB, datado de 06.07.01, informamos que a
Petrobras, conforme noticiado nas correspondências OF. N° 304/2001, de 21.06.01, e OF N°
345/2001, deverá imediatamente solicitar renovação Licença de Instalação n°086/2000, sob
pena da aplicação das sanções impostas pela legislação vigente.
Outrossim esclarecemos que, com relação a condicionante referente a REBIO
de Tinguá este assunto deverá ser alvo de avaliação da Procuradoria-Geral do IBAMA e do
Departamento de Unidades de Conservação, respectivamente.

Atenciosamente,
<w
Donizetti Aurélicrdo Carmo

Diretoria\de Licenciamlsnto e Qualidade Ambienta!
Jiretor

A Sua Senhoria o Senhor

Reinaldo Raimunodo do Nascimento

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental - PETROBRAS
Rua; General Canabarro, 500/8° andar
20271-900

-

Rio de Janeiro/RJ

Fax:(21) 3876-2121
5AINAV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/W, BLOCO "C"F 1°ANDAR-TEU (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA
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DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS - DIREC

MEMO

ât%/SCA/DIREC

Brasília, 04 de julhõ*ae*2o"ui~

Do: Diretor-Substituto da DIREC

C

À: Chefe do

DEREL

Senhora Chefe,

Pelo presente cumprimento Vossa Senhoria, ao tempo em que
encaminho, em anexo, Minuta de Condicionantes, como medida compensatória da
implantação de cabo de fibra óptica ao longo do Gasoduto Rio de Janeiro/Belo Horizonte,

tendo como empreendedora a PETROBRAS Transportes S.A - TRANSPETRO, prevista
na Licença de Instalação n° 086/2000.

Atenciosamente,

<w

OSN

:nepomuceno
substituto da DIREC

Recebi

Oi i

02
Assinatura

t3Q0{

<Sí!oa j3eniaiiiím
Coordenaciiir E rd A L^ci.-menio Ambiental
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS - DIREC
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ANEXO I - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA MEDIDA COMPENSATÓRIA DA
IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA AO LONGO DO GASODUTO RIO DE
JANEIRO/BELO HORIZONTE - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO,

PREVISTA NA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 086/2000, CONDICIONANTE
DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.

l.OBJETIVO: Implementar ações que visem a execução da medida compensatória resultante do
impacto ambiental provocado pela implantação de cabo de fibra óptica ao longo do Gasoduto Rio

de Janeiro/Belo Horizonte, empreendida pela PETROBRAS TRANSPORTE S.A TRANSPETRO, a qual deverá ser aplicada na seguinte unidade de conservação de proteção
integral.

a) RESERVA BIOLÓGICA DE TINGUÁ: Fiscalização e manutenção dos dutos osvol,
gasvol, orbel I, orbel II e gasbel, e os cabos de sinal nas faixas dos mencionados dutos,
bem como, eletrificação na sede, construção de guaritas, fornecimento e instalação de
placas indicativas, existentesno interior da citada Reserva Biológica.

2.0BRIGAÇÕES DAS PARTES
I - DO IBAMA:

*w'

a) orientar e supervisionar a implementação das ações do objetivo destas condicionantes;
b) autorizar o ingresso na REBIO de pessoal indicado pela TRANSPETRO, conforme letra"h" da
presente Condicionante para execução de serviços sob a responsabilidade da mesma;
c) participar do treinamento em educação ambiental, a ser ministrado pela TRANSPETRO, ao
pessoal encarregado dos serviços de inspeção, manutenção e implementação de melhorias nas
faixas existentes, conforme letra "i" da presente Condicionante;

d) designar técnico para supervisionar a execução das atividades, avaliando os seus resultados e
reflexos;

e) exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução do objetivo destas
condicionantes;

f) comunicar imediatamente ao Representante da TRANSPETRO, qualquer anormalidade com
as faixas de dutos no interior da REBIO;

g) autorizar a execução dos serviços de melhorias nas faixas existentes no interior da REBIO,
uma vez cumpridas pela TRANSPETRO as disposições contidas na letra "k" da presente
Condicionante;

h) responsabilizar-se por todas as despesas com seus servidores, envolvidos na execução do
objetivo destas condicionantes;
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Í) oferecer apoio logístico na Reserva Biológica de Tinguá - RJ, dentro das condiç^s da , ? ?;
Unidade, desde que solicitado com antecedência mínima de 8 (oito) dias;
j) analisar e aprovar os produtos resultantes destas condicionantes;

».•-» '—*—

k) autorizar e acompanhar a execução, sob responsabilidade da TRANSPETRO, dos serviçòVde
eletrificação na sede da REBIO, emitindo o aceite do IBAMA, ao término dos serviços;

1) autorizar a colocação de placas indicativas informando que a eletrificação foi realizada pela
TRANSPETRO de acordo com as presentes Condicionantes;

m) orientar a localização e acompanhar a execução, sob responsabilidade da TRANSPETRO, da
construção das guaritas de vigilância e placas indicativas, emitindo o aceite do IBAMA ao
término dos serviços;

n) indicar 2 (dois) técnicos do IBAMA que farão o sobrevôo na REBIO de Tinguá, a cada 60
(sessenta) dias, conforme letra " p" da presente Condicionante; e
o) dar quitação à TRANSPETRO das obrigações previstas na licença de operação
n°

condicionante

das condições específicas, após integral cumprimento das mesmas.

>w
II - TRANSPETRO:

a) executai-, direta ou indiretamente, as atividades para o cumprimento do objetivo destas
condicionantes;

b) fornecer ao IBAMA mosaico georreferenciado da REBIO de Tinguá, obtido a partir de
produtos de sensoriamento remoto, com a identificação dos limites da REBIO e das faixas dos
dutos ORBEL I, ORBEL II, GASVEL, GASVOL, OSVOL, em papel e meio digital;

c) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal e previdenciárias,
relacionados aos recursos humanos por ela utilizados nos trabalhos;

d) designar técnico responsável pela execução dos trabalhos, com poderes de decisão pela
TRANSPETRO, e que permanecerá em contato institucional perante a Chefe da REBIO;
e) responsabilizar-se por todas as despesas com seus empregados, envolvidos na execução do
objetivo destas condicionantes;

f) comunicar a Chefe da REBIO de Tinguá a programação periódica de inspeção e manutenção
das faixas de dutos no interior da REBIO;

g) citar obrigatoriamente a participação do IBAMA na divulgação das ações, objetivo destas
U

condicionantes;

h) fornecer relação de pessoal próprio e de terceiros encarregados dos serviços de inspeção e
manutenção das faixas de dutos;

i) dar treinamento de educação ambiental a seu pessoal próprio e de terceiros encarregados dos
serviços de inspeção, manutenção e implantação de melhorias nas faixas dos dutos existentes,
complementada com as orientações da Chefe daREBIO de Tinguá;
j) comunicar, imediatamente, à Chefe da REBIO de Tinguá, qualquer anormalidade com as
faixas de dutos que possam trazer qualquer impacto relevante para a REBIO, assim como
qualquer anormalidade constatada na REBIO durante as inspeções ou manutenções periódicas
nas faixas dos dutos;

k) executar, em até 60 (sessenta) dias após a vigência destas Condicionantes, a eletrificação da
sede da REBIO, conforme projeto constante do Anexo I;

1) manter atualizada a versão do Plano de Emergência dos dutos ORBEL I, ORBEL II,
GASBEL, GASVOL, OSVOL, em poder da Chefe da REBIO;
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m) construir em até 90 (noventa) dias após a vigência destas Condicionantes, 06 (seis) guaritas de
vigilância, conforme projeto arquitetônico, padrão IBAMA, Anexo II, nos locais próximos às
interseções entre as faixas dos dutos ORBEL I, ORBEL II, GASBEL, nos limites da REBIO
de Tinguá;

n) dar manutenção de pessoal de vigilância 24 horas em 2 postos, garantindo o sistema de
comunicação entre a REBIO de Tinguá e a TRANSPETRO;

o) fornecer e instalar 4 (quatro) placas de sinalização junto às guaritas citadas anteriormente,
indicando a área do IBAMA e a faixa de dutos da TRANSPETRO;

p) assegurar 2 (duas) horas de sobrevôo de helicóptero na REBIO de Tinguá, a cada 60 (sessenta)
dias, a 2 (dois) servidores do IBAMA, indicados pela Chefe da REBIO.

Brasília - DF,

OSNi^OS^NEPOMUCENO

DIjwfígKDE ECOSSISTEMAS
DIRETOR SUBSTITUTO

L.

de

de 2001

DESPACHO PROCESSO N°02001.006142/99-82

Brasilia-DF, 20 de ãgoSttfHSíí 2001.

Assunto: Renovação da Licença de Instalação do Cabo Óptico da Petrobras

a^^^a

íaH9éS~ '
Senhor Coordenador Geral de Licenciamento,

fW

--^t

No dia 18.02.2000 este Instituto expediu a Licença de Instalação N° 086/2000,
que autorizou a Petrobras a implantar um cabo de fibra ótica ao longo da faixa de
servidão dos oleodutos e gasodutos Rio/Belo Horizonte (ORBEL I e II e GASBEL), com
validade dei (um) ano.

Conforme consta nos autos a Petrobras não solicitou a renovação da L.I, como
também, não cumpriu a condicionante 2.11 que cita "apresentar, em um prazo de 60
(sessenta) dias, um programa de controle, fiscalização e monitoramento para REBIO de
Tinguá.

Em resposta a correspondência da Petrobrás/Engenharia/IEGEN/EAMB - 024,
de 03.05.01 (folhas 235 a 236), a PROGE emitiu o Parecer N° 460/2001-PROGE/1BAMA,

de 31.05.01 (folhas 244 a 247), que conclui pelo indeferimento do pedido da Petrobras!

devendo a empresa ser notificada a apresentar o requerimento de renovação da L.I, sob
pena de não o fazendo no prazo estabelecido, ser denunciada ao Ministério por força da
Lei 9.605/98 e ser multada com base no art. 44 do Decreto 3.179/98.

Com vistas a atender a recomendação da PROGE a Petrobras foi informada da

necessidade de requerer a renovação da L.I conforme as correspondências Of N°
304/2001/ÍBAMA/DCA/DEEL, de 21.06.01; OF. N° 345/2001/IBAMA/DCA/DEREL de

04.08.01 eOF. N° 250/IBAMA/DLQA, de 08.08.01 (folhas 21.06.01, 264, 2670.

Diante do exposto, e tendo em vista que a Petrobras não solicitou a renovação
da L.I, sugerimos encaminhar este processo para o DEFIS paras aplicação das
penalidades cabíveis conforme recomendado pela PROGE.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

INFORMAÇAO/CGFA N.° l-!A /OI

Brasília, 25 de setembro de 2001

Documentes

Assunto: Falta de Renovação de Licença Ambiental

Senhor Chefe CGFA,

Em anexo, a documentação referente ao licenciamento ambiental da implantação do

Sistema de Transmissão Óptico Rio/BH, na faixa de servidão dos oleodutos e do gasoduto Rio/BH.
^

Na documentação identificamos o processo de licenciamento do Sistema de

Transmissão Óptico Rio/BH e o andamento da renovação da Licença de Instalação.
A Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental remeteu os Ofícios n°s 304/2001-

DEREL, 345/2001-DERAL, à Petrobras sobre a obrigação de renovação da LI.
O Parecer n° 460/2001 da Procuradoria Geral do IBAMA opina pelo indeferimento do
pedido de substituição da renovação da LI por Termo de convênio, sugerindo a aplicação das sanções
da Lei n° 9,605/98 e do Decreto n°3.179/99, caso a Petrobras não cumpra o prazo para renovação.
Em 25 de agosto de 2001 a Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental remeteu

Of. N° 250/2001, informando que a Petrobras deveria solicitar imediatamente a renovação da LI, sob
pena da aplicação das sanções da Lei n° 9.605/1993 e do Decreto n° 3.179/1999, o que não ocorreu, até
a presente data.

Portanto, sugerimos a aplicação das seguintes sanções:
Multa e suspensão das atividades.

"Por executar obras do Sistema de Transmissão Óptico Rio/BH, na faixa de servidão
dos oleodutos e do gasoduto Rio/BH, contrariando as normas legais e regulamentares - Licença de
Instalação (LI) vencida"
Enquadramento:
Art. 70, Lei n° 9.605/1998.

L.

Arts. 2o, inciso IX e 44, Decreto n° 3.179/1999
Código da Muita: 609001

Vaiorda Multa: R$10.000,00 (valor fixado em razão do pequeno impacto ambiental).
A documentação deve ser remetida à Gerência Estadual do IBAMA/RJ, para os
procedimentos e autuação do processo e aplicação das sanções propostas à Petrobras, em razão da
Gerência Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental/Petrobrás estar sediada no Estado do Rio de
Janeiro.

de Deus Pinto
Consultor Técnico
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REBIO TINGUÁ

SERVIÇO IMIISIJCO I EDERA1,

MINISTÉRIO DO MEIO AMIIIENTE.IHIS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LECAI.
INSTITUTO BKASÍÍ JlIUO DO MEIO AMIÍIENTE li DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IUAMA/R.
RESERVA HIOI.ÓCICA DOTINCUÁ

protocolo

lBAMA/DCA/DEREW
Data: BI IL *F

DESPACHO

Recebida AMy

Referência:

Inforraação/CGFA n2147/01
Falta de Renovação de Licença Ambiental

Sistema de Transmissão ô*ptico Rio/BK
PETRÓLEO BRASILEIRO SAa - PETROBR/ÍS

s^.

Senhora Chefe da Rebio do T i n g u á.

1 - Atendemos ao determinado no documento em epígrafe, procedemos a
Autuação e o Embargo (Auto de Infração neQ47904 - D e Termo de
Embargo/Interdição n^043216 ~ Ç copias anexas);
2 - Sugerimos encaminhar ao Sr.Gerente Executivo/lbama-RJ com atendi
mento do £ a t o»

I_rn,Q5 de Novembro de 2001,

Ar íf?As<

Jcssí CrislttÍHi èa Sihi

Agente de Defesa Florestal

iw

Matrícula 0S30435

Senhor Gerente Executivo do Ibama-RJ,

Atendemos ao determinado pelo Sr.Coordenador Geral de Fiscaliza

ção/Jbama-BSB,
Sm, 06 de lícvembro de 2001.

Cheft (*••'• àe Tinguí - *J
P*rt. IIAMA: 1.S82.9Í-»
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é Ltíaná %'Barroso
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, Diretoria de Conlrole e Fiscalização - DIRCOF
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AUTO DE INFRAÇÃO
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02. CPF/CGC

03. NOtoEDCyVUTUADO
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SERIE

Rubr.

01. C00. DA CATEGORIA DOAUTUADO

07. EST. CIVIL
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OS. ENDEREÇO
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DISTRITO
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'13. DESCRIÇÃO BA INFRAÇÃO
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ITCM / PAHAGTlAFO COM AUT.
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20. MUNICÍPIO

.a. DATA DA AUTUAÇÃO
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24 CCDrGO DAUNIDADE/CONVÊNIO

26. ASSINATURADD AUTUADO
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17.CÓDIGO DA MULTA

'OINflTOnrajPFMZOllí lsonai>*nAPAGAnAMJlTAOUAPnESEHMnDEF6s**OIB»«
19.LOCAL DA INFRAÇÃO

(O

25. MATRICULA DOAUTUANTE

27.ASSINATURAECARIMBODOAUTUANTE

f

i^. Banco do Brasil 001-9

Matr^üU Ir68Q4 JS»

/r7>

1' VIA (BRANCA) PROCESSO,

S,VIA(AZUL)ADM.CÊ

3* VIA(AMARELA) AUTUADO;

41 VIA(ROSA) UNIDADE EMITENTE

/
00199.57885

70093.049727

00047.904214

Local da Pagarnanio

yy////p/

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AgSnoa / Cíd. Csdarite:

Codsn»

IBAMA - Institulo Brasileiro doMeio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Daia do Documento:

000

1

Espôcia da Doe.;

N5 do Documento:

Acãilã'

1003-0/55.572.001-2

Daia do PracossamQjLlo:

Nosso nHiPami

00930497200047904-9
Uso da Banco:

CarlBiü

Especia:

18

üor da Documetilo:

Io. &Ó& (PO

RS

(-} Desconto / AbatirnerUo: '

AUTO DE INFRAÇÃO Ns 047904
Para pagamento atô o vencimento conceder desconto de 30%.

SERIE

D
(-) Outras Deduções:

Para pagamento apue o vencimento:
01 - somente nas agências do Banco do Brasil

{+) Multa /Mora:

02 - converter o valor em UFIR / mês

03 -multa de 10% atô 30 dias Be atraso

(+) Ouíros AcreRcimos;

04 - multa de 20% após 30 dias de alraso
05. juro de 1% ao mâs calendário ou fração

{=) Valor Cobrada:

Documento válido até 30diasapóso vencimento
Sacado:

Sacado r AvaHsta:

Código de Baixa:
AutenucaçãoMoeíuirca - 1» VIA- FICHADE COMPENSAÇÃO
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DATA

15. LOCAL

11. UF

A

13. EM FUNÇÃO DO NAO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE

<w

07. est. civil

10 MUNIClpio (CIDADE)
I" ,-•

|

.../

CAA^A* 0A>A)rf

09 BAIRRO OU DISTRITO

|

{/.O - /V>V^>/3(.?.£Í

tlAl 'Ai/A. A- ' A\

04 FILIAÇÃO
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43218
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JUSTIFICATIVA DO EMBARGO
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FICAO DEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE OUE NÃO PODERÁ VENDER. EMPRESTAR OU USAR OS M
MENCIONADOS BENS, ZELANDO PELO SEU BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - i
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Protocolo

IBAMA/DCA/DERSU

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
iüs

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB -

05o/

Rio de Janeiro,

limo Sr.

X Ms

Leozildo Benjamin
Coordenação Geral de Licenciamento
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL. C
Distrito Federal - Brasília

Ref.: Encaminhamento Publicações da Solicitação de Renovação de Licença de Instalação
para implantação da Fibra Óptica do GASBEL
Prezado Senhor,

Em atendimento a Resolução Conama 06/1986, estamos encaminhando cópias das
publicações da solicitação de Licença Prévia para implantação da Fibra Óptica do Gasbel
realizadas na edição de 27/03/2002 no Diário Oficial da União e nas edições dos jornais
"ESTADO DE MINAS" e "JORNAL DO BRASIL" de 03/04/2002.
w

Atencios'

LuizAj
Gere me

iiio Reback Cava

storial de Engenharia de Avaliação Ambiental

W

''l-'"' •-•'«•!.!

TA.;,,,

leAMfl/DiiRFi

ENGENHARIA- IEGEN - EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB]
Rua General Canabarro, 500 / 3°snd3r - Maracanã

Tais.: (021)3876-5331
Fax. (021) 3676-5323
CEP 20271-900 Rio de Janeiro - RJ Brasil

cartaibamapubgasbel. doe

Propostas deverão ser carregues às Hlli do dia 15.U5.2002. :i Rua Real

Gniiide/a, 219, Bloco C, lTJ andar. Sala i1113.2 - Botafogo - Rio de
Janeiro - KJ, ocasião cm que serão abertos os envelopes da Do-

Chefe do Departamento de Aquisição

AILTON GOMES MONTEIRO FILHO

, p.^/L^uneiilação de Habilitação.

(df. El. n" 994/2002)

AVISO DE REVOGAÇÃO
1. FURNAS toma pública a revogação da Licitação N°
PR.T.Ü 14.2000, 2. Objeto: Modernbação dos Compensadores
pnos das SE's Brasília Sul e Vitória. 3. Motivo: Por razões de

se dil administração, de acordo com o Art. 49 da Lei N"
'93,

MÁRIO MÁRCIO ROGAR

Chefe da Assessoria de Acompanhamento de
Projeto e Concorrência
(OI. El, na 993/2002)
RESULTADOS DE .IULGAMENTOS

LUIieiH ICS1L1.I •.!'• Il[l'i

llt,_lll,JI

|,.^l|l^U(

. I.-,„IL,,., L. l.,.l,,l liilh^,, •>"

í^ífí^ii-^'

•••-.

viçosjurídicos especializados nas áreas de direito trabalhista e direito
previdenciário, conforme as especificações contidas no Anexo III do
edital. A cópia do edital está ã disposição dos interessados ao preço

- 2" andar, sala 201, Centro - Porto Alegre/RS. Outras informações

de RS 10,00 (dez reais), mediante recolhimento junto k Tesouraria da
CGTEE, cuja guia poderá ser retiraria na Rua Sete de Setembro, 539

sile: www.cgtee.gov,br.

Chefe do Departamento de Suprimentos

UDO HARRY KTRST

Porto Alegre, 26 de março de 2002

poderão ser obtidas pelos fones: (051) 3287-1560 e 3287-1565 e pelo

(Oi. El. n? 114/2002)

MINERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIIflLIDADE DE LICITAÇÃO N! 1/2002
N° Processo: 48418.978020/2002

porte e entrega domiciliaria, em âmbito nacio

Objeto: Contratação de serviços de colcía.trans
nal, de encomendas Sedex,

Fundamento Legal: Artigo 25 , Captil , da Lei
8,666/93

1, Licitação N" TP.DAQ.G.0008.2002. 2. Nome da Empresa:
analtsador de forma de onda. 4, Valor Global: R$ 174,006,46, 5.

DRV - Desenvolvimento Repr. VirLual Lida. 3. Objeto: Digiíali/ador

«
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O™.

laoa

Trab ai li an do

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

AVISOS DE LICENÇA

Petróleo Brasileiro S.A,/ Engenharia Torna público que re-

cincreii ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Instalação n"O86720OO para implantação de caho de fibra ótica ao
longo da faixa de servidão existente dos Oleodutos Orbel I e Orbel II

Naturais Renováveis (IBAMA) em 15/03/2002 alravés da carta EN„
CENHARIA/ÍEGEN/EGE7EAMB 034, "a renovação-da Licença de

c do Gasoduto Gasbel entre o Terminal de Campos Elíseos (RJ) e a
Refinaria Gabriel Passos (MG).

'.-..-

Petróleo Brasileiro S.A./ Engenharia •Toma público que o

(Of. EL n- 3/2002)

no170/20'02 para a instalação marítima do tini o norle 28" A-MN-6Ü1-

nováveis (IBAMA) concedeu em 18/03/2002 a Licença de Instalação

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re

TEDUT, localizado no município de Tramandaí, no litoral do Estado

do Rio Grande do Sul.

Petróleo Brasileiro S.A./ Engenharia Torna publico que re-

(Of, EL n- 4/2002)

GENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB 0-11, a concessão de Licença Pré

Naturais Renováveis (IBAMA) cm 22/03/2002 através da carta EN-

qneren ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

servidão existente dos Oleodutos OSVOL e OSRIO e dos Gasodutiis

via para implantação de cabo de fibra ótica ao longo da iaixa de

todo o

Brasil

•.

;

Anibiental

. . i •- >.,

.; }-/ .-. ,,rj[irf,>/!iM

• /-ii-íí: 'i •';') hb

Gerente Setorial •de- Engenharia de Avaliação

LUIZ ANTÔNIO REBACK CAVA

Refinaria do Vale do Paraíba.

Estação de Volta Redonda c entre a Estação, de Volta Redonda c a

GASVOL e GASPAL entre a Refinaria de Duque de Caxias e a

(Of. El. n5 5/2002)

J

de 1856 a 1858, como aprendiz de típógrafo, usando o prelo
que hoje está em exposição no Museu da Imprensa.
Em 1867 regressa ao órgão oficial para trabalhar como
ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial,
cargo que ocupou até 6 de janeiro de 1874.
,,

Machado de Assis, no início de sua carreira literária, trabalhou,

LUIZ ALBERTO MELO DE OLIVEIRA
Chefe do 18 Distrito do DNPM/SE

Justificativa: Postagem de correspondência, se
ja no desenvolvimento da atividade fim ou meio.
Declaração de Tnexigibilidade cm 04/03/2002

Critério de Julgamento: Menor preço.

;
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Chefe do Departamento de Aquisição

AILTON GOMES MONTEIRO FILHO

•

•M

.-

'ti .*

"*.

K*

•

.V
.r.'

0 autorde"Dom Casmurro11, "Quintas Botlin",
entre ouIras obras, é pnlrono in memoriam

dn Imprensa Nimonol rlcsiie janeiro de 1997.

N° 59, quarta-feira, 27 de março de 2002
AVISO DE ALTERAÇÃO

1'HEGÃO N^ PR.DAQ.G.0002.2002

1. FURNAS torna pública a alteração da data limite para

apresentação e abertura das Propostas relativas ao Pregão N"

tidas as demais condições do Aviso de Licitação, publicado no

PR.DAQ.G.0002.2002, para às 9h do dia 03.04,2002. 2. Ficam man

Chefe do Departamento de Aquisição

AILTON GOMES MONTEJRO FILHO

D.O.U., no dia 2B.02.2002.

(Of. El. ii- 995/2002)

AVISO DE LICITAÇÃO

1. CO.DAQ.G.0003.2002. 2. FURNAS toma público que
realizará Licitação na modalidade Concorrência Nacional para a conUalação do fornecimento de Sislema de Circuito Interno de TV

trimônio Líquido Mínimo Exigido: RS 65.000,00. 5, OEdital poderá

ÍCITV) - SE Gurapi. 3. Tipo de Licitação: Menor preço 4 Pa

ser consultado e obtido mediante o pagamento da Laxa de R$ 5000
a partir de 26.03.2002, na Central de Alendimenlo ao Fornecedor -

CAL localizada à Rua São João Batista N° 60 - Botafogo - Rio de

Diário Oficial da União - Seção 3
I. Licitação N° TRS.DGT.O.0020.200I. 2. Nome da Em

ISSN 1676-2355

Ratificação em 18/03/2002

LUIZ ALBERTO MELO DE OLIVEIRA

Chefe do 18 Distrito do DNPM/SE
Valor: RS 2.400,00

79

Valor: RS 2.400,00

Çg?tí3!.iií'?^MPRESA
BRASILEIRA DF CORREIOS E
I riLEulí ArOS

presa: Coffee And Bread Cafeleria Ltda - ME. 3.Objeto- Prestação de
serviços de fornecimento de refeição comercial, pelo sistema "por
quilo" (almoço) e prato feilo ou marmitex (jantar) de lanches e café,
pregados lotados e/ou em trânsito, ou ainda a pessoas por ela in

Valor: R$ 35(5,40
Contratada : S A A GAZETA
Valor: R$ 356,40

Chefe Substituto do 20a Distrito

RUBENS SJRTOLI

Ratificação em 25/03/2002

Chefe de Administração

DAYSE TAVARES DA SILVA

Declaração de Inexigibilidade em 25/03/2002

Justificativa: Exclusividade de comercialização

s. 066/93

ü^'^01"0 Le6al: Artigo 25 , inciso 11 ,da Lei

Objeto: Assinatura anual do jornal A Ga?eia

N" Processo: 48420.996080/2002

EXTRATO DE INEXIGUS ILIDA DE DE LICITAÇÃO N! 7/2111)2

20a DTSTRITO

(SIDEC - 26/03/2002) 323020-32263-2002NE90001 ti

preparados em instalações próprias de FURNAS e destinados a em

RS 244,090,RO. 5. Critério de Julgamento: Menor preço.

dicadas na Usina Termelétrica de Santa Cruz - RJ, 4, Valor Global:
PAULO DE TARSO NOGUEIRA LARINI

Chefe do Departamento de Geração Térmica
(Of. El. n9 997/2002)

ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N? CGTEÊ/C C/l)(16/2002

A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica -

DATA DE ABERTURA: 14.05.2002 às ÍO horas.
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ENGEWHARIA/IEGEN/EGE/EAMB
AVISO DE LICENÇA

MINISTÉRIO DE MINAS EEMERGIA

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Euiaisig op oBsusdxa eu sojuauijjsaAuí

B , .,

em
T&03/2002,
através dInstalacãc.
^^nSC^^^^
renova_ç_ao
da_ Licenca-de
n° nHfi/Ãnn GE-WEGE/EAMB',BAMA)'
ou. a
déTIbra ÓTica ao longo da falia ri/^ruiSf?000, para -lmPlantação de cabo
II edo
Gasoduto
oTarmlnaf
rlí Campos
r°S ^^s
a• Orbel
Refinaria
Gabriel
PassosGaTba^sm^
(MG)
'^rminal de
EIíssoeOrbeU
(RJ) H

EDITAL DE GITAÇÃO

no HOSPITAL DOS SERVIDORESDO fs^DWSERPn , 'f^ dMt9' ^ ^

DE MINAS "aíSSaw™^S?M EílÍÍi" üSelVÍdora HEL£N VALÉRIA
sabido, para oprazo dIa 1B^Z9^°'a ST"*?8 a-m 'i93'InCOrto 6nÍ0

*" aband°nD de ^^

Cabral, 178, An«m IV, 2^ andar na Cidade do rÍh,
"a Ua Sflc3d"ra
âs 16:00b. paia torrar vista, do^Ltasãmiír deHJsnelro' n0 horário "re 10:00

»apresentar defesa ^wT™X.

" .-:;

%

rr\

r*-

cV
A

<9.o •*

\yj$ -.^•'

•\i-J

*

r~Vi .^ PSTnÓL£otíRAAíi.£ino^A
AVISO Df- LICENÇA

pnüewiiahia/iêreÍiTêgSíaTíBí

iwwiro dia óhl ooiiiado Ja da

líS^T creditados a pariu do

Ciejj|.ÍKl.;ts [rauawo.'; tio Jnr-JÜ

NaCÍOllílj fio i^ífiquiíifi.;.

,.l.ONAGEM DF ti

IIÍC

!',!~-ifít|í[.>nifioii)ijivu

líis da I''í"an<:;i ;nnittci(ni, ihií
lill.
í.ür
!ftií.o
a.
ijriniüini.
cio
^í1"<^J'..íii.v.'.[o..rLo-Ci)[!Í!lfj^;i
^'íriíf.i-liiJ-DSíi-jriii;!,.;.
íi
rn... ,1.,.,-j.)-. ,^[1IU,, ,,n

'2-™ e dR 13:30 ;,l5 [7;0U Il(„.
^er,d,.-U6.0a,mi;,jlll ,,Io|[

^'•"t^ |)-,la cirlnsüo mi, COM '•m.i

í L5in-iL,id.ir,,-i fio ,mr
[ Ass:Aníci)kjToÍ!;eíc?
L.!.'.!HS'í;':iniíJ '-kl Oireioriíi

MU:.'\3 tí-l,;.;^!!,:'
•^"•«sí^-h:!,?,;,. .ii(;füf.'Fi.._1..

'*<•'

ÜiMalJlliisMiÍMiiiMriíJSiiffiil!,

''J3!*'?'^-irai:is-r,-jliii,Vaiir

W>m W.W!f«S 9ÍS/2IKSJ.. |'f0(

1.0';.-i(,'.V> ];•); iumi^1,»!io?aii,y
im Ali íXwpbimíjkj MC3!

HíJ Cmpfífls 3 a|',(![,,„ra ks j,

«irerij «o «ii./pioiiefi S[í js p

'lia í)ii/05/ari|)j

'•'OüiijíiíiMaiiM í)!l:' r'ÍASfls"''i

ttet;"",.™,-JSiirn(iltl!.i|. j(|, ti,,,,,, o='i

'.-0(!l í)jí!>:,,i s^ t,,,;!.,.,,^ j,frl"si 1

MS»W]iS.W/i!;!:E.jl9i.ll;,;ií,J-i,,,(;)"
iijiii «ifiíiji ílj fflu.iijist ,=t!: 1,'j

iw C;,:,™»! s, .vj;!„ls jí, m.;ii Jl; (;fT

0.1 Wiüiwfiic.u.íi,,,, !E j,!,,,,.,. ,,r.7Lli.

.'t:: - .niiiuriáiinj, - Ssr.ir n., j

110 IfcaíJiiil.iiiij,-,l.MllJoiJi.^/i-.a.iJr,.

"illflí-lmfO!; |.[.)o

'ííFífili-ji ".'a
É!ftf3i:Fi",i..cir!i:irM.K,i-7|i.-!
os s0iiilores /iSBl){;(E.,-tria do G,,iVIJ!i..:

RiliSill ÍÍI> C(l!(1í(„;E,;5.j . ,,S

CMP.I. I3.02-Í.3L!(i/00(J [-1)7

Bf-;síí.;í.:CLi!nn

^OI^K |,J!£^,,Ml^(^-^ «ivi.10 1^,

,aa™!!HLii!!!a.ej!i!i!r, ,,, ,„„.í,í„ J; llilWl]:;™

ipüil

í-ilBWniBA, nuíNscH.AL ^ j ^ -,—•

,-,- . . ^''^''"iiLfiCÜiVIPrJL' '

teiMHniílo Monaío rit-;A'í'iis

'niransaenespaloieieroni?-

OD_E_Hl«jlS_; «HABTfl.F_E|_R_A, j »E ABRIL LIS 20P2
?:f; '," V u •:• A{" j y :\ Aí

MINISTÉRIO L-Jbi (víIHãsTenERGÍT
AViGQ AOS ,t'.niOfMfST-\'f

PAíSAIWEm-OOÊDÍvÍLÍEÍrJO'3
^^OKop^morrtodotflíiriwrdoSom'
',nlc,are,nos
PartirIfqde*
do
ajustado do eXBKltío J
£™"PeMt
com base no* lucro

1.3

•»fS^rd^^SSa^
V?°"tros
b—q«
na daja de infcío rio paoimeriicf083118"'re,lOS cl ec,l!a"^
aulomailcatHeiiie

^a^™S ^"^ P3'o B^òo Itad 8.A., insli^o deitada

yanoçao da i^a SELtC, Mf3-1/ 2!ín, 1Jjref^et"ioiais, correspondenlé a
""Posto
do rerKfa àajiq^fae-0e Í'^™l*£°™?9W. com indtlsiioía de

fo OWde" H, 20,772003 por tote de -niH açÕRS, ,ompos[0 da ^^
^malS^oo^n^li^S
-J» Uicros aRea(irar
nos casos previstos em lar
Imposto derenda à alíquota de 15%

PiVirjEllDflS

ordinárias e preferenciais, aos
Cre Pnfoi^s^
° lotal coníoVmo
c,e acõe*
segue,
üs f"elGn[ni
fis de -,-K
ações em paía
22/03/2002,

tS STAI>

7F;rrl,,naJ ^ Campos Elíseos (RJ) l f

|0A^c'i-,^r^]^^<^^J;-T r^uoreu ao instituto

Üoirifi3j]í|i:í
Miiiisíiirio da

li^HlBiLl^i^^^sJMG^
a ™

MaciouHi fie

Aíifisí-nriiiieiiin

AgTOfltui-a, Pecuáriae
Abastecimento

^"EiiíwTFjNiBf^riaT^^

^'OtiC.ÜRUmClA U'DO U-AÍÍCZ

'^RAIWMG, paiH EC1: ulilF,^ d^e loN ^ ,M,a '"dUS'rial' ",le <"• «eu, em
A1 ^'™/i,URtGIMG, «lundo àRua
üii' ern Seln Hí>"'ionle/MG

'*»»I*n<imiIo , lft,ftn de broura loesli^da no ™í'? ',"" ar?B medlndo í6«"i de

' mr«»-;« A„to„lt, Ateira „,. -m

;| <> '«li^ií er^nura-soà disposição do. InU™

rGfQ' "" 1ioi's1"° de 00:00 ás 11'3(> e

r^^Fv^C^^^^''-^

t-.-,í>;i<: l/-:t)fMioiíis enulr;!- ,íh, „,

^ -^>- (03!) 3^™

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEiO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° i^^-Cogel/DLQA/lb

ama

Brasília,

J i de abril de 2002.

Senhor Gerente,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da implantação de cabo de fibra ótica

ao longo da faixa de servidão existente nos oleodutos e Gasoduto ORBEL Ie II e GASBEL,
informamos que, para avaliação acerca da viabilidade da concessão da Renovação de
Licença de Instalação pleiteada, deverão ser protocolados neste Instituto, os seguintes
documentos:

> requerimento de licença, devidamente preenchido, disponível no site do
IBAMA, na Internet.

> documento contendo informações que comprovem o atendimento das
condicionantes 2.1 a 2.11 da Licença de Instalação n° 086/2000 de 18 de
fevereiro, ou justificativas, na hipótese do não atendimento.
, - v

Nto*-1

,

Atepciosamente,

E^áÍEwiiSjAMI
:WBERJAMIM

Coordenador Geral 'de Licenciamento

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Antônio Reback Cava

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental da Petrobras
Rua General Canabarro, 500/8° andar - Maracanã
20.271-900 - Rio de Janeiro/R.i

(0**21) 3876-5323

SAINAV.L4 NORTE- EDIFÍCIO SEDE DD IBMttS/N. BLOCO"C, 1° ANDAR -TEL: (061) 316-1290 -FAX: (061) 316-1306
G.lDIAPOÜOFICIOlPETBOBDa DOC
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB- n - 0
v

limo Sr.

/Rio de Janeiro,

Protocolo

"•:..O3.<03..

^'£.

Leozildo Benjamin

Coordenação Geral de Licenciamento

PROTOCOLO

IBAMA/DÇA/DEREL
aa'bldo
e

Mort

l

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais/ftenovávBtr^tBAMA
SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL. C
Distrito Federal - Brasília

Ref.: Esclarecimentos sobre Solicitação de Renovação da Licença de Instalação 086/2000
Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ofício n° 142 - COGEL/DLQA/IBAMA de 11/04/2002, a Petrobras
esclarece:

Foi protocolado no Ibama em 15/03/2002, o Requerimento de Renovação da Licença de
Instalação, através da carta ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB 034.
A Ata de Reunião PETROBRAS / IBAMA - Rebio do Tinguá de 15/06/2000, informa que

apenas o item 2.11/B, não tinha sido atendido até aquela data. O seu atendimento está
atualmente sendo negociado entre a PETROBRAS/DTSE e a Superintendência do IBAMA
no Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

/~A?^L-

Luiz^Antcmo Reback Cava

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

ANEXOS:

1.

Carta ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB 034

2. Requerimento de Renovação da Licença de Instalação 086/2000
3. Ata da Reunião PETROBRAS / IBAMA - Rebio do Tinguá em 15/06/2000

C<

ENGENHARIA-IEGEN - EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarra. 500 I 8"andar - Maracanã

Tcls.: (021) 3676-5331

CEP 20271-900

Fax. (021) 3876-5323

Rio de Janeiro - RJ

Brasil

carta of 142 ibama.doc
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mmm PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB -* c O j Rio de Janeiro,
limo Sr.
Leozildo Benjamin
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Coordenação Geral de Licenciamento
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Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais^Renováveis - IBAMA
SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL. C
Distrito Federal - Brasília

Ref.: Esclarecimentos sobre Solicitação de Renovação da Licença de Instalação 086/2000
Prezado Senhor,
Em atendimento ao Ofício n° 142 - COGEL/DLQA/IBAMA de 11/04/2002, a Petrobras
esclarece:

Foi protocolado no Ibama em 15/03/2002, o Requerimento de Renovação da Licença de
Instalação, através da carta ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB 034.
A Ata de Reunião PETROBRAS / IBAMA - Rebio do Tinguá de 15/06/2000, informa que

apenas o item 2.11/B, não tinha sido atendido até aquela data. O seu atendimento está
atualmente sendo negociado entre a PETROBRAS/DTSE e a Superintendência do IBAMA
no Rio de Janeiro.

.

Atenciosamente,

Original assinado poi

LUI2 ANtonio reback cava
Gerente Seloiial de Engenharia

de Avaliação Ambiental

Luiz Antônio Reback CavaMatr 810333-7
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

ANEXOS:

1.

Carta ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB 034

2. Requerimento de Renovação da Licença de Instalação 086/2000
3. Ata da Reunião PETROBRAS / IBAMA - Rebio do Tinguá em 15/06/2000
'Jcj -'

ENGENHARiA- (EGEN - EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro. SOO / 8°andar - Maracanã

Tels.: (021) 3676-533!

CEP 20271-900

Fax, (021) 3876-5323

Rio de Janeiro - RJ

Brasil

cartaofl42ibama.doc
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ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB-,

,1 ' Rio de Janeiro,
-£t

13 MAR 2002.

Protocolo

IBA,MAíp_CA/D£REU
N.a

limo Sr.

Leozildo Benjamin
Coordenação Geral de Licenciamento
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Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ' ••
SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL. C
Distrito Federal - Brasília

Ref,: Solicitação de Renovação de Licença de instalação para impiantação da Fibra Ótica do
Prezado Senhor,

Encaminhamos Requerimento solicitando Renovação de Licença de Instalação n° 086/2000
para implantação de cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão existente dos

oleodutos ORBEL i e ORBEL II e do Gasoduto GASBEL entre o Terminal de Campos
Elíseos (RJ) e a Refinaria Gabriel Passos (MG).

^

Informamos que a obra de implantação se encontra em fase de conclusão, faltando apenas

lançar o cabo de fibra ótica nas faixas entre os kms 24 e 28, trecho situado na área da
Reserva Biológica do Tinguá.
Atenciosamente,

k\

üriomal assinado por
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^wzAhíbni(í'RAêbacmfenana

-ava

G9tefté*St^f^$| Engenharia de Avaliação Ambiental

ANEXOS:

- Croquis da faixa do duto
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLUIDORAS
REQUERIMENTO
SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:
i ' i .. -*. . ' --.

-'<:A

'•<.•'.:.

RENOVAÇÃO DELICENÇA PRÉVIA (LP.)

(

) LICENÇA PRÉVIA (L.P)

(

) LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI.)

(

) LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO.)

(

) LICENÇA DE AMPLIAÇÃO

m~^Vé

( X ) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (Ll)tO

(

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

\

^.

OUTROS

2.

CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA)

(
3.

(

) MP

(

) AP

LICENÇA ANTERIOR

lp (
4.

) pp

)

li ( X )

lo (

) Ns 086/2000

DADOS DO REQUERENTE

L
Nome ou Razão Social

PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
CGC/CPF

Local da Atividade (avenida, rua, estrada, ele)

33.000.167/0086-62

Av. Gal . Canabarro 500 / 8a andar iEGEN-EGE-EAMB

Cep

Telefone (DDD)

20.271-900

21 3876-5280

Município

RIO DE JANEIRO
5,

Telex (Cód.)

Fax

21

Cidade

Estado

RIO DE JANEIRO

RJ

3876-2121

REPRESENTANTES LEGAIS

Nome

CPF 167.775.909-78

LUIZ ANTÔNIO REBACK CAVA
Nome

CPF

Nome

CPF

6,

ORGAO FINANCIADOR

L7.

CONTATO

Nome

CPF

LUIZ FELIPE RIBEIRO SOARES
Endereço para Correspondência

299.047.067-00

Av, Gal. Canabarro 500 / 8a andar IEGEN-EGE-EAMB
Cep

Telefone (DDD)

20.271-900

21

Telex (Cód.)

3876-5328

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

REALIZA-3E-Á DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ITEM 9 (NOVE) NO VERSO DO
FORMULÁRIO.
Nome

LUZ ANTÔNIO REBACK CAVA
Local, Dia, Mês, Ano

RIO DE JANEIRO, 15 DE MARÇO DE 2002
MOD.

Assinatura

,r
i1-

•

Y^'
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^»u>^

^.r&ViG/Õív
\

V1

9.

DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (S)

Í'gri._^3.? 20

Ar,?

Implantação de cabo de fibra óptica ao longo da íaixa de servidão existente dos oleodutos e qasodutos (ORBEL
e II e GASBEL), entre as refinarias Gabriel Passos,,localizada no município de Betim/MG e o terminal de Campos
Elíseos, localizado no município do Rio de Janeiro

Este serviço consiste na instalação de 2 tubos de PEAD ( Polietilieno de alta densidade) de diâmetro externo de
40mm, enterrado diretamente no solo, para posterior lançamento de um cabo de fibra óptica em seu interior.

w-

i

^

IO. OBSERVAÇÕES

i

v\r

%

Yv

Ata da Reunião PETROBRAS /IBAMA- Rebio do Tinguá em 15/06/2000. #^

fêHJLfO
(o
' ^^^

LI n.° 036/2000- IBAMA
item 2.11/B (Os outros foram atendidos).

Necessidade de deialhamento dos procedimentos que nortearão'o programa "

de controle de fiscalização e monitoramento, considerando o risco existente do
acesso de predadores (palmiteiros, caçadores, pescadores e etc) através da

faixa de servidão, causando impacto ambientai na Rebio.

a) Entende-se por programa de controle de fiscalização e monitoramento para
o interior da Reo.o do Tinguá a construção e manutenção de postos de
vigitencia nos pontos estratégicos das faixas de dutos de entrada e saída da

^

b) Aestrutura do posto de controle deverá funcionar de forma permanente e
operaaonairnente mantida peia PETROBRAS e sob responsabilidade do

IBAMA, com cuidado especial aser tratado no contrato de terceirização.
c) Os postos de guarda serão em número de 04 (quatro), sendo que 03 (três)
com estrutura para 02 (dois) postos de vigilância (02 homens) e 01 (um
para um posto de vigilância (01 homem), acrescido de 01 (um) portai.

d) O programa de controle de fiscalização e monitoramento da Rebio do

Tmgua, devera ser implantado através da celebração de um Termo de

Cooperação entre PE IROBRAS e IBAMA.
Esteve presente os abaixo assinados.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Oficio n.° d lc\

\ Ass.

/02- Cogel/DLQA/lbama
Brasília, IO de maio de 2002.

Senhor Gerente,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da implantação de cabo de fibra ótica
ao longo da faixa de servidão existente nos oleodutos e gasoduto ORBEL I e II e GASBEL,
informamos

que,

conforme

posicionamento da

Diretoria de

Ecossistemas

deste

IBAMA/Setor de Compensação Ambiental frente à condicionante n° 2.11 da Licença de
Instalação n° 086/2000, a renovação de licença pleiteada por essa Empresa só poderá ser
concedida mediante formalização do Termo de Compromisso entre IBAMA e Petrobras.

LEO
Coorde

SILVA BENJAMIM~~"
icenciamento Ambiental '

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Antônio Reback Cava

FAX TRANSMITIDO EM;

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental da Petrobras
às n

Rua General Canabarro, 500 - 8o andar - Maracanã
20.271-900-Rio de Janeiro - RJ

,VUAü

(0**21) 3876-5323

FAX N°
SAINAV.L4 NORTE-EDIFÍCIO5EDEDOIBAMAS/N, BLOCO 'C", F ANDAR- TEL (061) 316-1290-FAX; (061) 316-1305.
G.HJ lAPOaOFICIOlPETROBRI. DOC

:J6H

RESPONSÁVEL:

*>•

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
!

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB-

a & u Rio de Janeiro,

" ** 4 Protocolo

13 MAR 2002

IBAMA/I
JBA^A/DCA^

n.»-í-3

limo Sr.

Data:/5/b.
iO
Leozildo Benjamin
Recebido
Zx^S}
Coordenação Geral de Licenciamento
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Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
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SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL. C
Distrito Federal - Brasília

Ref.: Solicitação de Renovação de Licença de Instalação para implantação da Fibra Ótica do
GASBEL

Prezado Senhor,

Encaminhamos Requerimento solicitando Renovação de Licença de Instalação n° 086/2000
para implantação de cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão existente dos
oleodutos ORBEL I e ORBEL II e do Gasoduto GASBEL entre o Terminal de Campos
_^

Elíseos (RJ) e a Refinaria Gabriel Passos (MG).

Informamos que a obra de implantação se encontra em fase de conclusão, faltando apenas
lançar o cabo de fibra ótica nas faixas entre os kms 24 e 28, trecho situado na área da
Reserva Biológica do Tinguá.

hz: Antônio Reback Cava

frente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental
ANEXOS:

- Croquis da faixa do duto
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLUIDORAS
REQUERIMENTO
SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:
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{
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) RENOVAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP.|
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) mp
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) AP

LICENÇA ANTERIOR
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) ns 086/2000

DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão Social

PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
Local da Atividade (avenida, rua, eslrada, etc.)
Av. Gal. Canabarro 500 / 8e andar lEGEN-EGE-EAMB

CGC/CPF

33.000.167/0088-62

Cep
20.271-900

Telefone (DDD)

Município
RIO DE JANEIRO

Cidade

Estado

RIO DE JANEIRO

RJ

5.

Telex (Cód.)
21 3876-2121

21 3876-5280

REPRESENTANTES LEGAIS
CPF 167.775.909-78

Nome

LUIZ ANTÔNIO REBACK CAVA
Nome

CPF

Nome

CPF

6.

ORGAO FINANCIADOR

7.

CONTATO

Nome

CPF

LUIZ FELIPE RIBEIRO SOARES
Endereço para Correspondência

299.047.067-00

Av. Gal. Canabarro 500 / 8a andar lEGEN-EGE-EAMB
Telefone (DDD)
Cep
20.271-900

Telex (Cód.;

21 3876-5328

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

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

LUZ ANTÔNIO REBACK CAVA
Local, Dia, Mês, Ano

RIO DE JANEIRO, 15 DE MARÇO DE 2002
MOD.

.
Assinatura

9.

DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (S)

Implantação de cabo de fibra óptica ao longo da faixa de servidão existente dos oleodutos e gasodutos ( ORBEL I
e II e GASBEL), entre as refinarias Gabriel Passos, .localizada no município de Betim/MG e o terminal de Campos
Elíseos, localizado no município do Rio de Janeiro
Este serviço consiste na instalação de 2 tubos de PEAD ( Polietilieno de alta densidade) de diâmetro externo de

40mm, enterrado diretamente no solo, para posterior lançamento de um cabo de fibra óptica em seu interior.
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10. OBSERVAÇÕES

PETROBRAS TRANSPORTE S.A

m

TRANSPETRO

TTOL.MNSE/MNFDSE

,,. i'b>--,:'•••••:'.
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ESQUEMATICO DE EIBRA ÓPTICA
RIO/BELO HORIZONTE

CAMPOS El ISEOS

Km 24

Km 28

ESTAP

^-

(O

». At

ESMAN

REGAP

OBS.

REBIO TINGUÁ

S^BS,:
PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO, EALTA I ANCAR
0 CABO DE EIBRA ÓTICA ENTRE OS km 24 E km 28, "

DENTRO DA RESERVA BIOLÓGICA DO
Mário C.

y

TINGUÁ.

Pinheiro

Coordenador da Manutenção de Faixas do Sudeste
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMBO 8 4 / RiqphQNWilOLO íí IMMonn^
Exmo. Sr.

Dala: 6, 5 /£ U Q?

Dr.Carlos Henrique Abreu Mendes

'

'

Gerente Executivo
Receteití&í
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Praça XV de Novembro, 42/7°andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

Ref: Instalação de cabo de Fibra Óptica na faixa do gasoduto Rio Belo
W

Horizonte, trecho dentro da reserva biológica do Tinguá.
Processo n° 02022.005191/01

Assunto: Retificação do endereçamento da carta PETROBRAS 070/02
Apresentação de Recurso

Prezado Dr.

Comunicamos a V.Sa. que a carta ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB - 070/02,
protocolada por esse IBAMA em 27/05/02, foi indevidamente endereçada para
o Presidente do IBAMA Dr. Rômulo José Fernandes Barreto Mello, quando
deveria ser para o Dr. Carlos Henrique Abreu Mendes, Gerente Executivo do
IBAMA do Rio de Janeiro.

Solicitamos a esse Instituto a gentileza de proceder a retificação do documento,
corrigindo o seu endereçamento conforme acima mencionado.
Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários, pelo telefone 3876-5280.

Atenciosamente,
Original assinado poi
LUIZ ANTÔNIO REBACK CAVA
Gerente Setorial de Engenharia

de Avaliação Ambientai
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. Matr'610333-7
Luiz Antônio Reback Cava

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação de Meio Ambiental

ENGENHARIA IIEGEN / EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua Gonoral Canabarro, 50C 8° andar
Tel.: (021) 3876-5331
Fax. (021] 3876-2121
CEP 20271900 Rio de Janeiro - RJ - Brasil
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^JW PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ygjj PETROBRAS

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB 070/02 Rio de Janeiro, 24/05/02
o- iKi.-; , _. _

Exmo. Sr.

-ãZZ 7

Dr.Rômulo José Fernandes Barreto Mello
Presidente

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Praça XV de Novembro, 42/7°andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

Ref: Instalação de cabo de Fibra Óptica na faixa do gasoduto Rio Belo
Horizonte, trecho dentro da reserva biológica do Tinguá.
Assunto: Apresentação de Recurso
L_
Prezado Dr.,

A PETROBRAS vem, desde fevereiro de 2000, implantando cabos de fibra
óptica na faixa de duto existente GASBEL, que liga o Rio de Janeiro a Belo
Horizonte (MG), cortando a reserva biológica do Tinguá, tendo sido multada
sob alegação de estar executando obras com a licença vencida, o que não
ocorreu, uma vez que as mesmas encontravam-se paralisadas aguardando o

fechamento da negociação da compensação ambiental com o IBAMA,
conforme histórico a seguir:

Em 18/02/2000 a PETROBRAS obteve desse IBAMA a Licença de Instalação LI N° 086/2000, em anexo, para implantação de cabos de Fibra Óptica na faixa
existente do duto Rio Belo Horizonte, GASBEL e ORBEL II.
Durante o andamento das obras todas as condicionantes da LI foram atendidas
•w-

pela PETROBRAS, menos a citada no item 2.11 referente a compensação
ambiental, por ser a proposta apresentada pelo IBAMA de elevado custo, isto é
um valor de mais de 15% do orçamento da obra, fora a eletrificação da sede
do reserva que deveria ser executada.

Em 18/02/2001 expirou o prazo de validade da LI e as obras foram1 paralisadas
a menos de 20 dias de serem concluídas, permanecendo até a presente data,

sem que um acordo entre PETROBRAS e IBAMA definisse que compensação
ambiental seria adotada.

Em 29/10/2001 em pleno processo de negociação, quando as partes buscavam
um entendimento, a PETROBRAS foi surpreendida com o auto de infração n°
047904 serie D, em anexo, pelo motivo de estar executando obra de instalação
de cabo de fibra óptica com licença vencida.

ENGENHARIA IIEGEN I EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 500/ 8° andar

Tol.: (021) 3876-5331

Fa*. (021) 3876-2121

CEP2027190O Rio de Janeiro-RJ - Brasil
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

Em 18/03/2002 a PETROBRAS entrou com o pedido de renovação da LI junto
ao IBAMA após varias reuniões e propostas de negociações realizadas
envolvendo outros setores da PETROBRAS e IBAMA, buscando fechar a
compensação ambiental, sem sucesso .
(O

Em 10/05/2002, o IBAMA expediu o Ofício n° 214/02 informando que a
concessão da LI estava condicionada ao atendimento ao item 2.11 da

LI n°

086/2000, vencida.

Em 17/05/2002 a PETROBRAS em reunião com IBAMA, fechou um acordo de
compensação ambiental dentro de um valor factível, proporcional ao custo do
empreendimento, como prescreve o CONAMA 02/96, iniciando imediatamente
a elaboração do convênio para oficializar esse acordo e concluir a obra.

c

Pelo acima exposto, vimos requer a V.Sa. quer se digne de desconsiderar o
auto de infração n° 047904 serie D lavrado contra à PETROBRAS, em anexo,
dispensando imediatamente a cobrança de multa, por considerá-la não
aplicável, uma vez que os serviços de implantação de fibra óptica
encontravam-se paralisados desde o vencimento da respectiva LI em
18/02/2001.

Buscando esclarecer os fatos, informamos que os serviços de implantação de
fibra óptica se encontravam paralisados, e o que os fiscais do IBAMA em sua
passagem de rotina pela área constataram, foi a execução de serviços de
manutenção de faixa, que são permanentes e restritos a pequenas obras de
drenagem, recuperação de pista e contenção de encostas; a PETROBRAS
mantém um programa de manutenção permanente para a faixa ao longo de
todo o ano devido as constantes chuvas que caem na região.
Ratificamos o acima exposto e recorremos à sensibilidade desse Instituto para
que cancele o auto de infração acima referenciado, liberando o andamento o
do convênio entre PETROBRAS e IBAMA para eletrificação da sede da reserva
\™^-'

do Tinguá, orçado em R$160.000,00 e acordado entre as partes como
compensação ambiental para concessão das licenças ambientais.
Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários, pelo telefone 3876-5280.
Atenciosamente,

Original assinado poi
LUIZAN1 Ar; REBACK CAVA

Luiz Antônio Reback ci^!..:;,^J^S^
Gerente Setorial de Engenharjaidéõitofa&gtção de Meio Ambiental
Anexos: Licença de Inslalação - N° 086/2000 / Multa n"

047904D/ Ofício IBAMA 214/02 I NOTOFICAÇÔA

ADMINISTRATIVA

ENGENHARIA/ IEGEN / EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 500Í 8° andar
Tol.: (021) 3876-5331
Fax. [021) 3876-2121
CEP 20271900 Rio de Janeiro - RJ - Brasil
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBiENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE Ê DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Oficio n.° JI<a

/Q2- Cogel/DLQA/lbama
Brasília, iO de maio de 2002.

c

Senhor Gerente,

Em continuidade ao licenciamento ambiental da implantação de cabo de fibra ótica

ao longo da faixa de servidão existente nos oleodutos e gasoduto ORBEL I e II e GASBEL,
Informamos que,

conforme

posicionamento da

Diretoria de

Ecossistemas deste

IBAMA/Setor de Compensação Ambiental frente á condicionante n° 2.11 da Licença de
instalação n° 086/2000, a renovação de licença pleiteada por essa Empresa só poderá ser
concedida mediante formalização do Termo de Compromisso entre IBAMA e Petrobras.

Coordenador Geral.de Licenciamento Ambiental

A Sua Senhoria o Senhor

Luiz Antônio Reback Cava

Gersnta Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental da Petrobras
Rua General Canabarro, SOO - S* andar - Maracanã
20.271-900 - Rio de Janeiro • RJ
(0-21) 3878-5323
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NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA- Geral
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Débito n°

ir n a

Em 12/03/2002, RIO DE JANEIRO -RJ

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - REFIN
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330000042328
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o débito de suj responsabilidade abaixo discriminado .-

<i

,-i-i..-^;-rTf .tísjwm:

-luro ^ie

02022-0051 =i ,'01-55 .

cfa-.-

Infi-.-jç-Jo - /ÍI--Í79(1','/£).

o

'-'ai-.ir original ; RS Íl). 000, CO , cojrr vencimento em 1 St 11/2001.

Face ;ic ff:|)iico, ficàfmj V. Seis) íntimudots} a recolher a importância expressa .'leste aviso oe
çc/nrajica .

"aso V. 6a. is) não efetue o pagamento, o IBAMA adotará as seguintes providências •
-

Inscrição do debito em

Divida Ativa:

njuizamento os ciçSo de Execução Fisc3l;
- Mão fornecera certidões, registros, licenças, autorizações e demais serviços sob seu encarçc
(art.

26 oa Port.

n" 011/91, de 11/05/97);

- Comunicação aos Cartórios de Registro de Imóveis, dos Devedores Inscritos era Dívida
Ativa,
ou Execução Judicial, conforme previsto no art. 37 da Lei n" 4.171, de 15/09/65:
Inscrição do devedor no Cadasr.ro Informativo de créditos não quitados do setor público redeta 1

/f/iDIN) , o. arpe inviabilizara a abertura o'e conta,

concessão de créditos, emissão de

ta-

io?i: de cheque, nos termos da MP 2176/79, de 23/08/01.
."íi-ü '.wrceii-tjriefiro :"avor encrar em contato urgente com o

7í

IBAMA.

-e;icr. efetuado o devido recolhimento ou para esclarecer qualquer dúvida,

yu "-.'i-r-í. mar ã L^al-aiTa de Arrecadação do IBAMA,

fsvoi

-_iirig±j--?e

no enderece do remetente.

Atenciosamente

SATJE ARRECADAÇÃO
,_„=,.

SUB-ARE.,^,

Responsável pela SARJ

N° do débito.

3ANCO DO BRASIL

001

Recibo do Cliente

330000042323

Data de

/

pagamento:

/

Nnsso Numero: 00930497200047304 9

Valor

Pago1
Aiflenlicacão Mecânica1

\+,

; Banco do Brasil 001-9

00199.57885 70093.049727 00047.904214 5 16370001223900

d? Píi^arLieriio

Vencinienlo

01/04/2002

GÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Agencia / Código Ceuente

me

3603-X/333004-4

MA - instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
do Uficumenta

fcspecie Uoc

U" tio Uocuinenlü

I Acene

Uíiia do HrocGssarnenio

Nosso numeio

12/03/2D02
oo Bani:?

Quanl idade

E5r>écje:

00930497200047904-9
(=) Valor do DoCLirnenlo

ValDr-

12.239,00
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(-) Descem Io / Aba tun pito

jeses

(-) Outras deduções
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IBAMA
i+)Our.ros acréscimos
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ico PETSOLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS - REFINARIA DUQUE CAXIAS

LÜO' Avshsis

RODOVIA WASHINGTON LUIZ. KM m,7 CAMPOS ELÍSEOS-DUQUE DE CAXIAS-RJ
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PROTOCOLO

Ol.OA/lBAMA
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
er/tOB/s^s

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB- ftQ7 / Rio dé^â¥*l(#: i

JUL 2002

limo Sr.

Leozildo Benjamim

Coordenação Geral de Licenciamento
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IB,
SA1N - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL. C
Distrito Federal - Brasília

•SylTB
Ref.: Publicação do Pedido de Renovação da Licença de instalação - Fibra Óptica :;
Prezado Senhor,

Estamos enviando, em anexo, as publicações com os avisos requerendo a Renovação da
Licença de Instalação n° 086/2000 para implantação de cabos de fibra óptica ao longo da
faixa de servidão dos Oleodutos Orbel I e Orbel II e do Gasoduto Gasbel.

Atenciosamente,

iT^c.

/^

Luiz Antônio Reback Cava

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental
ANEXOS:Publicação no Diário Oficial da União;
Publicação no Jornal do Brasil;
Publicação no Estado de Minas.

c/c: TRANSPETRO/DT/SMS-SE;

GÁS NATURAL/TCOM/EMPR-ENG - Eng° José Eduardo Nepomuceno Alves

j&4> encéív ^

ENGENHARIA- IEGEN - EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 500 / 8°andar - Maracanã

Tels " (021) 3876-5260
Fax. (021) 3076-2121
CEP 20271-900 Rio de Janeiro - RJ
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AVISO DE LICITAÇÃO

.VIÁRIO MÁRCIO ROGAR

"

-

'

Chefe do Dopailamenlo de Aquisição

AILTON GOMES MONTEIRO PILHO

Crilisi-io de Julgamento: Menor preço.

anatisador do forma de onda. 4. Valor Global:-R$ 174 006 46 5

Uk\ - Desenvolvimento Repr. Virtual Uda. 3. Objclo: Digitalizado,-

I. Licitação N" TT.DAQ.G.000S.2002. 2. Nome da Empresa-

RIÍSULTADOS DE JULGAMENTOS

1'rojclo c Conconência

Chefe da Assessoria de Acompanhamento de

ÍOr, El. i)ü TO/2002)

!>.66(>/93.

Smcronos das Sl;'s Jiinsrlia Sul e Vitória. 1 Molivo: Por razões de
iruia-c-ise da administração, de acordo com o Ari 4<J da Lei M"

1. FURNAS [orna piihlica a revogação da Licitação N"
CO.APR.1.014.2000 2, Objelo: Modernização dos Compensadores

.- AVISO DIÍ REVOGAÇÃO

(OI". RI. ri'- "04/2002)

Cl.ele dn Departamento de Aquisição

AILTON GOMES MONTEIRO PILHO

cumentação de ílahililação.

Janeiro - RJ, ocasião cm quo serão abertos os envelopes da Do

JíiiBiro - RJ, (Ias 9I> às 161.. 6, ADocumento de Habilitação c as
Propostas deverão ser entregues às lOh do dia 15.05.2002 à Rua Real
Grandc/a, 219. Bloco C, 11" andar. Sala 11012 - Bolafogo - Rio de

[Cl 1V) -. Sb Gmnpi. 3. Tipo de Licitação: Menor preço 4 PaIrmionio Liíimdo Mínimo Exigido: RS 65.000,00. 5. OEdilal podei-í
ser consnllado e oblido mediante o pagamer.lL> da laia de M 50!»
a parlir de 26.03.2002, na Ccnlral do Atendimento ao Fornecedor CAb, localizada à Rua São loão flalisla N° CO - lloLafo^o - Rio de

Iralaçao do fornecimento de Sistema de Cirouilo Interno de TV

rcali/ara Licitação na modalidade Concorreutia Nacional paia a cor>-

1 CO.DAQ.C.0003.2002. 2. FUIÍNAS lonm público que

(Of. Hl, n- 935/2002)

Cíicfc cio Departamento de Aquisição

AILTON GOMES MONTEIRO FILHO

PR.DAQ.G.0002.2002, para ás 9h do dia 03.0-1.2002. 2 Ficn^m"-

apresentação c al>ei-|nra das Proposlas relativas ao p,Vj>ão N"

I. FURNAS torna pública a allci-ação cia dala limite para

1'liECÃO N- I'lt.])AQ.(í.l)0iJ2.2()()2

AVl.HO DE ALTERAÇÃO

N"59, i|tni-t;i-fcira, 27 de mmço de 2002
3

. .

,

.

Chefe do Departamento de Stiprimenlos

UDO UARRY K1RST

Poilo Alegre, 26 de maiço de 2002

Cliele do IS Disdito do DNPM/KH

Declaração de lncxiüibilidade'em 0'Í/03P002
LUIZ ALBERTO MELO DE OLIVEIRA

.instiricalíva: Postagem ilccori-espoudeucia. se
ja no tlescnvolvimciiLo da atividade fim ou meio.

S.ííó"(1/P3

Piindamento Legal: Artigo 25 , Carmt da I ei

nal, de encomendas Scilex.

porte e cnliega domiciliaria, em âmbito nacio

Ohjeio: Contialação de serviços ile coleia,irans

N" Processo: 'IK'118.378020/2002

EXTRATO DE INEXÍGIBIUDADE Dli LICITAÇÃO N* 1/20112

MINERAL

ffliPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO

(Of. III. n'! 11-1/2002)

siie: w.vw.cgleL:.gov.lir.

poderão ser obtidas pelos fones: (051) 3287-15(50 c 32*7-15(55 e pelo

- 2" andar, sala 201, Centro - Porto Alcgre/líS. Onlras informações

de RS 10,00 (dez reais), mediante recolhimento junto à Tesouraria da
CG TEh, cuja gma poderá ser retirada na-Rui, Sete de Sclembm 53y.

cdnal. Acupia do edital eslá ãdisposição dos interessados ao preço

previdência™, conformo as especificações contidas no Anexo III do

viços jurídicos especializados nas áreas de direito Irabalhisla e direilo

CÜJEE torna público (pie está instaurada Licitação na modalidade
Concorrência do tipo mc-llior técnica, visando à conirai ação de ser

™,r - A ConT'anhk ,le Geração Térmica de Enetgia Flétrica -

DATA DE A1ÍERTURA; 14.05.2002 às 10 boras.

CONCORRÊNCIA N°- CGTIÍE/CC/11fltí/21)02

AVISO DE LICITAÇÃO

ENERGIA EL1ÍTRICA

COMPANHIA- DE GERAÇÃO TÉRMICA Dli

(Of G|. n* 9W2002)

Cliere do Departamento de Geração Térmica

PAULO DE TARSO NOGUEIRA LARfNl

R.t: 241.690,8(1. 5". Critério de Julgamento: Menor preço

dicadas na Usina Termelétrica de Sanla Cruz - 1ÍJ. A Valor Global-

pregado, lolados e/on em trânsito, ou ainda a pessoas por ela in

I L.clação N° TP.S.DGTO.0020.2001. 2. Nome da Fm-

- seção

l>resa: Coliee And lircad Cafeleria Lida - ME. 3. Objeto: Pregação de
serviços de iorneeimenlo de refeição comercial, pelo sistema "por
qmlo (almoço) e pralo feilo ou marmitex (jantar) de lanches e café
preparados em instalações própiias de FURNAS c destinados a em

Diário Oficial da U niao
Ratificação em 18/03/2002 •

79

L-]

irares

• '"ci™ " •ílíl'Txi

" •:

':••••••

.'•

("Of. OÍ!.!)",5/2002)

ZZZ.'. .

I-- .-•.•Ainlii.çntal

LUIZ ANTÔNIO RLiUACK CAVA
tiercnle .SeLonabdiUingcnliin-in de Avaliação

EsY-io Tíe Vn i v \' C1[1'° " RullllE1J" <b "nfM«i.de Caxias e alía"ttttlta,rolre
^^<We Volta Re.londa ea

(Of. El. n- 4/2002)

(Of. El. H--3/2002)

Torna rniblito one ir
onerou, aoPetióleo
Inst.lmoItrasileiro
RrasílciroS.A./^Giii.eiiha.-ia
,t\a Meio, Amhienle
^1^1^^
U^^»^yinm/>M>! 034'':l '"^",vaeão.'da Lice.ç;, de

AVISOS Dli LICENÇA

1'IÍTRÓLEO BRASILEIRO S/A

(SIDEC - 26/03/2002) 323022-322i13-2002NE90(X) 10

Valor: R$ 356.40

Valor: R$ 356,40
Comi atada : S A A GAZfiTA

Chefe Siibslilulo do 20" Distrito

KUJiENS SIRTOLI

Raülicacão ç.m 25/03/2002

Cliefe de Administração

DAYSti IAVARES DA SILVA

RTv^í|VA'= '''^'gibilittiltle em 25/03/2(11 2

Juslificativíi: E^cliisividado de coii]ercialDãeãi>

sóâwT'0 Ll'"g:il: Arl'Ê0

Ubjelo: Assinatura anual do jornal A Gazela

N° Processo: 4 8420.99(5080/2002

EXTRATO DE rNEXJGIllILDJADK DE LICITAÇÃO N^ 7/2(102

20a DISTRITO

(SIDEC - 2Í/03/2002) 323O20-322f>3-2002NGy[)00l6

Valor: Rí 2.41)0.00

rn lEcíiÂrosMI'KI7'SA 13,ÍAS1"'ilRA Dr- co\ IRlilOS

Valor: R$ 2.400 00

Uiefe do 18 Dislnlo do DNPM/SF.

LUIZ ALRJiíRTQ MELO, DE OLiVElRA

ISSN 1676-2355
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ÍUNCÃO DO HÃO CUMPRIMENTO DA^LEGISLAÇÃO VIGEMTE . .

i ACORDO COM O AUTO D5 INFRAÇÃO
^TTjÉACÒI

: AAl 'EMBARGUEI ,'INTERDITE!

APREENDI

TEFiMQ LAVRADO AS
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Í.IÉ3

JUSTIFICATIVA DO EMBARGO
descrição dc'3 frodutcs e / ou

petrechos apreendidos e outros
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

y -10-

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PARECER TÉCNICO N° 211/2002 IBAMA/DLQA/COGEL/DIUIC

Brasília, 27 de agosto de 2002.

Da Técnica: Agostinha Pereira dos Santos
Ao:

Coordenador Gerai de Licenciamento

Assunto:

Renovação da Licença de Instalação n°086/2000

Processo:

02001.006142/99-82

01 -OBJETIVO

Dar prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental do
Cabo de fibra óptica, localizado ao longo da faixa de servidão já existente dos

oleodutos e gasoduto - ORBEL I e II e GASBEL, respectivamente, entre as
refinarias de Gabriel Passos, no município de Betim/MG e o Terminal de Campos
Elíseos, município de Duque de Caxias/RJ.

02. HISTÓRICO

W

a
a

Em 18/02/2000 foi expedida a LI n° 086/2000;
Em 04/07/2001 a PETROBRAS é informada que a LI n° 086/2000
encontrava-se vencida;

a
a

Em 08/08/2001 é reiterado o ofício que versava sobre a LI vencida;
Em 29/10/2001 a PETROBRAS é multada por está realizando obras com a
LI vencida;

ü

Em 15/03/2002 é protocolado o requerimento para renovação da LI n°
086/2000.

03. COMENTÁRIOS/CONCLUSÃO

O motivo que levou este Instituto a não proceder a renovação da LI
n° 086/2000 foi o fato do empreendedor se recusar a atender a condicionante 2.11
- apresentar, em um prazo de 60 (sessenta dias), um programa de controle,
fiscalização e monitoramento para REBIO de Tinguá.

UU] ItfUILU 1U'AKECE I&LIT1NG U. D OC

y\

iO
•pi ri-

n

Em despacho nos autos da DIREC/Setor de Compensação -""
Ambiental, datado de 09/05/02, às fls. 288 é solicitado que nãoseja expedida aZ:

renovação da LI n° 086/2000, "tendo em vistas das dificuldades de formalização-'
do Termo de Compromisso entre IBAMA e PETROBRAS para execução das '
medidas compensatórias estabelecidas...".
Entretanto, em reunião realizada nesta Coordenação Geral no dia

03/07/02, com a presença da PETROBRAS e DIREC foram discutidas as
pendências, chegando-se a um acordo sobre a compensação ambiental para o
empreendimento.

Assim sendo, considerando que em 09/07/02, a DIREC/Setor de

Compensação Ambiental, conforme consta às fls. 289, informa que "estão
retirando a condicionante anterior da exigência da assinatura de Termo de
lw

Compromisso, uma vez que o empreendedor está dando prosseguimento a
execução da compensação ambiental conforme pactuado anteriormente em
reuniões específicas com esta Diretoria". (Reunião citada anteriormente).
E, ainda, considerando que às fls. 224 consta Ata de Reunião com a

presença da Chefe da REBIO Tinguá, realizada no dia 02/05/2000, onde é
colocada que as demais condicionantes da Licença de Instalação foram atendidas.
Entendemos que não há mais impedimentos para a emissão da
renovação da Licença de Instalação. Diante do exposto, sugerimos sua expedição,
incluindo a condicionante de atendimento a Lei do SNUC.

À consideração superior
i-iVí-f-'

C&gostinhíi pereira Jcs Santos
Coordenadora cio Lrconcismento

^

19AMA/DIUQ/C0UG

CU) EKG LU MA KECEIfcLITINGU.DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA FAX N° 061 -316-1306

SAIN- Av. L4 - CEP 70.800-900 - BRASÍLIA/DF-FONE: 0613161290
•*'•',••"/••

DESTINATÁRIO: Sr. Reinaldo Raimundo do Nascimento - Coordenador de Engenharjà''

de Meio Ambiente - SEGEN/PETROBRAS.
N° DE FAX: (21) 876 - 5323 / 876 - 5332

DATA: 30/08/2002

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 02

N° DO DOCUMENTO:

No âmbito do

á7

. ._

"As:s ^T-

MENSAGEM/TEXTO
Processo de Licenciamento Ambiental do Sistema de

Transmissão Ótico Rio / Belo Horizonte, informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de
janeiro de 2000, definiu os custos operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA.
Sendo assim, o empreendedor deverá efetuar o pagamento referente à
Renovação da Licença de Instalação conforme as seguintes instruções:

o

1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de
Recolhimento de Receitas - DR, referente ao pagamento da Renovação da

Licença e outra à Análise dos Documentos, preenchendo com o código abaixo
discriminado:

LICENÇA

No item especificação, escrever:
Código 5017 - Renovação da Licença de Instalação n° 086 / 2000 - Sistema de
Transmissão Ótico Rio / Belo Horizonte
Processo IBAMA n° 02001.006142 / 99 - 82
No item valor do documento, escrever:
R$11.200,00

ANÁLISE
No item especificação, escrever:

Código 5027 - Análises de Documentos - Sistema de Transmissão Ótico
Rio / Belo Horizonte No item valor do documento, escrever:

c

R$ 403,41

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

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

Em anexo, segue cópia da planilha de cálculos.
Atenciosamente,

Agostinha Pereira dos Santos
Coordenadora de Licenciamento
FAX TRANSMITIDO EM:

ÀS OP :^OH
Responsável:

J\d^
FAXN<Q/J WH.

5te\

Y

Hsr-r
Rubr,

£25Sjy
;;ÜL "

Renovação de Licença e Avaliação/Análise Ambiental
EENDIMENTO: Cabo de Fibra Ótica na Faixa dos Dutos ORBEL I, ORBEL II e GASB. z
.'. Y

'A

&-y.<?f '
Lfesa

Valor da Análise =

K

+

(A x B x C)

+

19,21

+

384,20

+

(D x E x F)

Onde:
A = N° de Técnicos envolvidos na análise

1

B = N°de horas/homem necessárias para análise

4

C = Valor em Reais da hora/homem + OS

Hora/homem

96,05

52,00
44,05
0,00

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)])
Valor da Análise

0
0

19,21
403,41

Valor da Renovação da Licença de Instalação

11.200,00

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Licença)

11.603,41 \

c

OTÁVIO

Ot fibot

Set

02

13:43

ENGENHAR IAZ IEGENZEGE/Eflr:;J

c 3B7G2121

pá 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério do Melo Ambiente - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA
GERÊNCIA EXECUTIVA DO IBAMA do Rio de Janeiro - RJ

$b

DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

I Wnllteaolo:
CPFJCNPJ:

33.000.167/0001-01
/ /

Nsmt:

Agência ICMIbo CeCenle

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Nosso nijinen

AV REPUBLICA DOCHILE.S5 6aANDARS/602
aan»;

'

CENTRO
UF:

RIO DE JANEIRO

CEP:

8310440401-2 '
Valor do Documento

RJ

£jpíttaç*o: AnSlioe de Documentos - sistema de Transmissão Ôtieo Rio/

403,41
Desconlo:

Selo Horizonte - Proc.02001.0QK142/99-82
Multa e/OL-juros-

481.20j.-B - SUPERINT ESTADUAL DO IBAMA RJ
Toiâl.

5027 - AVALIAÇÂO/ANÂLISE - CONTROLE AMBIENTAL
Boleto espontâneo
f).' do Processo

Ü

EcDiiSmici Fedcril

0 13 9 9 0

104

Recibo do Cliente

Dala d! pagamento:

Autó/ilieacSo Mecânica:

Y

/89/2B«a

-

BANCO

«13891

DO

BRASIL -

13:íã-.E4
0<3íS

COHPfWANTE DE PAGAHEHTCI CE TÍTULOS
:IXA ECONÔMICA FEDERAL

i4?aBi*4é«4«i8«EB2B?3a5B27«£fl3£iSEe»6»ft«34i
í. DOCUKEKTO
88.194.W.Bi»
^TA DO FftMHEHTO
H/W/EM*
4L0R DO DOCUMENTO
M.QR COBRADO
í. AUTENTICAÇÃO

.••':_;

0002.880.QQ900437-8 -Z'5

cnMnsço:

463.-4:1

403,-íi

L.EBC. 94DY/E7.ÉÍC. íiií

3 Set 02

ENGENHHRIRZIEGEMZEGE/EflMB

13:41

O 387B2121
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

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

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 86/2000

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n°. 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, alterada pela Lei n° 7.804, de
20 de julho de 1989 e regulamentada pelo Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990 e
W

considerando a Portaria n° 1471, de 11 de setembro de 2001, RESOLVE:

expedir a presente Licença de Instalação à:

EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/S. - PETROBRAS
CGC/CPF: 33.000.167/0088-62

ENDEREÇO: Av. General Canabarro - 500/7° andar- SEGEN/COEMA
CEP: 20.271-900

CIDADE: Rio de Janeiro

TELEFONE: 21-876-5280

FAX: 21-876-5323

UF: RJ

REGISTRO NO IBAMA: Processo n° 02001.006142/99-82

Relativa à implantação de cabo de fibra óptica ao longo da faixa de servidão existente dos
oleodutos e gasoduto Rio/Belo Horizonte (ORBEL I e II e GASBEL), entre as Refinaria Gabriel
Passos, localizada no município de Betim/MG e o Terminal de Campos Elíseos, localizados no
município de Duque de Caxias/RJ.
W

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

Brasília-DF,

l6SEJ 20Q,
\

DONIZETTI AURÉLIO DO CARMO
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental

1/2

CONDIÇÕES DE VALIDADE DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 86/2000

1 - Condições Gerais

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

publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA.
1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas
de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição
da licença;

• graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto deverá ser precedida de anuência dr
IBAMA.

1.4. A empresa deverá requerer renovação desta Licença de Instalação ou solicitar a Licença
de Operação no prazo mínimo, de até 30 (trinta) dias, antes do término da validade
desta.

1.5. Esta renovação da Licença de Instalação não autoriza a operação do empreendimento.
2 - Condições Específicas

2.1.Adotar fielmente, durante o período das obras, todas as recomendações constantes das
especificações técnicas apresentadas pelo empreendedor e seus procedimentos
construtivos.

2.2. A PETROBRAS deverá apresentar à chefia da REBIO Tinguá o cronograma das atividades
que serão desenvolvidas no interior da Unidade de Conservação, para sua aprovação.
2.3.Apresentar à Chefia da REBIO Tinguá a lista completa de todos os operários da obra.

Enquanto os trabalhos estiverem sendo realizados na REBIO, a PETROBRAS manterá ur.
funcionário na área.

2.4.0 horário de permanência na REBIO Tinguá será restrito ao período das 8 às 18h.
2.5. Deverão ser cumpridas fielmente todas as recomendações contidas no documento
"Especificação Técnica ET-0600-5510-764-PPT-006" , folhas 12 a 14. Ressalva-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.

2.6. Apresentar, semestralmente, relatórios de acompanhamento do PRAD.
2.7. Apresentar relatórios semestrais do programa de controle, fiscalização e monitoramento para:

•
•

pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo de fibra óptica a ser instalado;
que a faixa de servidão não funcione como meio de penetração para o interior da REBIO
Tinguá.

2.8. Executar imediatamente o projeto apresentado à DIREC/CGUC, em atendimento ao art. 36
da Lei n° 9.985/00 (Lei do SNU(
2/2
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

OFÍCIO N°

Me

/2002 - IBAMA/DILIQ/CGLIC

Brasília-DF, 16 de setembro de 2002.

Senhor Gerente,

Dando continuidade ao procedimento de licenciamento ambiental para

instalação de Cabo de Fibra Óptica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e
gasoduto Rio/Belo Horizonte, encaminhamos em anexo a Renovação da Licença de
Instalação n.° 86/00, válida por um período de 120 (cento e vinte) dias.

Lembramos da necessidade da publicação do recebimento desta Licença
nos termos da Resolução CONAMA N° 06/86, devendo cópia ser enviada para esta
Coordenação.

No mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Atenciosamente,
t*.

<~J4-

Jo^de Luiz Britto Cunha Reis
Coordenadoria Geral de Licenciamento
Coordenador Substituto

A Sua Senhoria o Senhor
REINALDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental - PETROBRAS
Rua General Canabarro, 500/7° andar
20.271 -900 - Rio de Janeiro/RJ
l-ax; (21) 3876-2121
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBDINTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMO N° ££? /2002 - IBAMA/DILIQ/CGL1C/COLIC

Brasília, J í de setembro de 2002.

Ao: Gerente Executivo do IBAMA no Estado do Rio de Janeiro
^

Dr. Carlos Henrique Abreu Mendes

Assunto: Licenciamento ambiental para instalação de Cabo de Fibra Óptica ao
longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto Rio/Belo Horizonte.

Senhor Gerente,

Em referência ao processo de licenciamento ambiental para instalação de

Cabo de Fibra Óptica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto
Rio/Belo Horizonte, encaminhamos em anexo a Renovação da Licença de
Instalação n° 86/00, para conhecimento.
N^

Atenciosamente,

Agostinha Pereiraõos Santos
Coordenadora de Licenciamento

GICIAPnauEMOUBAMflHIO DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBffiNTE
INSTITUTO BRASTLEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - TBAMA

MEMO N° Gi>? /2002 - IBAMA/DILÍQ/CGLIC/COLIC
Brasília, -/? de setembro de 2002.

^

Ao: Gerente Executivo do IBAMA no Estado de Minas Gerais
Dr. Jader P. de Campos Figueiredo

Assunto: Licenciamento ambiental para instalação de Cabo de Fibra Óptica ao
longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto Rio/Belo Horizonte.

Senhor Gerente,

Em referência ao processo de licenciamento ambiental para instalação de

Cabo de Fibra Óptica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto
Rio/Belo Horizonte, encaminhamos em anexo a Renovação da Licença de
Instalação n° 86/00, para conhecimento.
üL^^i

Atenciosamente,

Agostinha Pereira dos Santos
Coordenadora de Licenciamento

Gli.DIAF0!\MEMO1I Bfwwwro. DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E
DA AMAZÔNIA LEGAL - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ - 1BAMA/RJ

Em. 20/01/2003

Memorando n.° 022/2003 - Rebio do Tinguá

De: Chefe Substituto da Rebio do Tiiiguá/lBAMA-RJ
PROTOCOLO

DLOA/ÍBAÜA

Ao Sr. Chefe do DCA/ DEREL - IBAMA/BSB

/

„_

Assunto: Renovação LI n° 086/2000 e LI n° 289/2002
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS

Dat«3 0/OJ /O
Recebido:

Senhor Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento,

\

Reportamos às Licenças em epígrafe relativos a implantação de cabo de fibra óptica ao longo da
faixa de servidão existente dos oleodutos e gasoduto, respectivamente, Rio/Belo Horizonte (ORBEL I e II
e GASBEL) E Rio/Lorena (OSVOL, OSRIO, GASVOL e GASPAL).

Temos conhecimento que a renovação da LI n° 086/2000 foi formalizada assim como a emissão
da LI n°289/2002, mas não tivemos a comunicação oficial/cópias.

Como esta Unidade de Conservação nas condicionantes específicas das LPs se faz presente é um

dos motivos que nos leva solicitar a Vossa Senhoria o encaminhamento à esta UC de cópia das Licenças
em referencia.

Outro fato que nos leva a solicitar cópia da Licença que renovou a Li n° 086/2000 é o
Procedimento Administrativo formalizado face ao Auto de Infração/Termo de Embargo/Interdição
lavrados contra a PETROBRAS, seguindo ao determinado pelo Sr. Chefe da CGFA/IBAMA -BSB, o
qual se encontra em fase de análise da defesa/contradita/análises jurídicas.

^^

Atenciosamente

/?

Dinamir Velásquez Ribeiro
Chefe Substituto da Rebio do Tinguá
IBAMA/RJ

^rr) &faí/<S
Estrada do Comércio, 3.400 - Tinguá - Nova Iguaçu/RJ.
CEP: 26.063-630

3I-OÁ-0Ò
Cátia Frota Parente
fnorcieracSo Gets! do Licenciamento Ambiente!
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
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INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTEE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA

MEMO

62 /2003 - IBAMA/DILIQ/CGLIC

Brasília, 3 de fevereiro de 2003.

Ao: Chefe da Reserva Biológica de Tinguá

Assunto: Encaminhamento de Licença

Senhor Chefe,

Conforme solicitado pelo Memo. 022/2003, encaminhamos, em anexo,

cópia da renovação da Licença de Instalação 086/2000 e cópia da Licença de Instalação
289/2002 referentes, respectivamente, à implantação de cabo de fibra óptica ao longo da
faixa de servidão existente dos oleodutos e gasodutos Rio / Belo Horizonte (ORBEL I e II e
GASBEL) e Rio/Lorena (OSVOL, OSRIO, GASVOL e GASPAL).
w

Atenciosamente,
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r-STPiüLBO BRASíLgi^O S.A.

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB - 1 52

Rio de Janeiro, 18/10/02

limo. Sr.

Agostinha Pereira do Santos
Coordenadora de Licenciamento

Instituto Brasileiro de Melo Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL - C, Distrito Federal - Brasília
Cep 70800-200

Ref.: Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte - GASBEL
i^mr

Processo n°2001.006142/99-82

Assunto: Concessão de Licença de Operação
Prezada Senhora,

Vimos através desta solicitar a concessão da Licença de Operação do cabo de fibra óptica
instalado na faixa do GASBEL, por ter sido concluída sua Implantação em 26/09/02.

Temos algumas considerações a fazer sobre a implantação do empreendimento, e condições

de validade da Renovação de Licença de Instalação n°86/2000:

1 - Os serviços de implantação de fibra óptica na faixa do GASBEL foram paralisados em

18/02/01, quando venceu a Licença de Instalação n° 086/2000; na época faltavam apenas dez
dias para conclusão dos trabalhos, que foram retomados após a obtenção da Renovação da
Licença de Instalação, em 16/09/02 e concluídos em 26/09/02, isto é, um ano e sete meses
após sua paralisação.

s_

2 - Os serviços complementares de implantação de fibra óptica na faixa do GASBEL,
resumiram-se em pequenos serviços de passagem dos cabes em trechos da faixa do duto e na'
interligação dos mesmos dentro das caixas de passagens, situadas em áreas fora da Reserva
do Tinguá.

3 - Não foi atendida a "Condição de Validade da Renovação" da LI n° 86/2000, item 2.8, que
estabelece que a PETROBRAS execute o projeto de eletrificação da sede do IBAMA na
Reserva Biológica do Tinguá, investimento relativo à compensação ambiental, conforme
determina o artigo 36 da Lei n°9985/00{Lei do SNUC). O atendimento dessa condicionante faz

parte do acordo feito entre a PETROBRAS e o IBAMA, para que a mesma seja medida

compensatória para os dois empreendimentos, GASBEL e GASPAL. Para isso estamos

aguardando a concessão da Licença de Instalação para implantação de cabo de fibra óptica na
faixa do GASPAL, o que ainda não ocorreu.

SERVIÇO DE ENGENHARIA - Coordenadoria de Engenharia de Meio Ambiente (COEMA)
Rua General Canabarro, S0G í7'an{lar- Maracanã

T&!s.: (021) 3876 5230
CEP 20271-900

Fax. (021)3B76 2121

Rio de Janeiro - RJ

Brasil
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Requerimento de LO para oGASBEL
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AO: Coordenador de Licenciamento Ambiental

• -i.

Dr. Paulo Arruda

Conforme orientação do Coordenador Geral de licenciamento Ambiental,
passo a essa COLIC o presente processo paracontinuidade, a partir desta data.
Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentosjulgados necessários.

Brasília, ^ M• CG • yS
A J/Ul-

W

tâgosttnha pereira <tVs Amtof
Coordenadora ria LltonrjUmpntr
«AMA/BILIQ/COUC

w
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

m

PETROBRAS

ENGENHARIA/IETEG/ETEG /EAMB "Q 5 3 / O4 Rio de Janeiro,

fl gjm -flf|.
•tG"*";'

limo. Sr.

Mauro Serôdio Silva Araújo
Coordenador de Licenciamento

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

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

Ref: Fibra Óptca do Gasbel
/

Gasoduto Rio Belo Horizonte

Ass: Pré Operação por 120 dias do Sistema de Fibra Óptica do GASBEL

Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental para implantação de fibra óptica na
faixa do gasoduto Rio Belo Horizonte - GASBEL, vimos solicitar a este Instituto, que
autorize a pré-operação deste sistema, em caráter de teste, por um período de 120 dias,
enquanto a convênio entre o IBAMA e a PETROBRAS para eletrificação da sede do
Tinguá, está em elaboração.

^

A solicitação acima, se deve, a necessidade da Petrobras em garantir o nível de
confiabilidade e segurança na transmissão de dados e informações para as atividades de
transferência de produtos e derivados, entre as diversas Unidades existentes no país,
uma vez que, devido a um acidente ocorrido na sala de controle, alguns equipamentos
foram danificados, impossibilitando a sua utilização plena.
Neste termo, solicitamos a V.Sa., que autorize com a maior brevidade, a operação deste
Sistema, cuja a obra de implantação já se encontra concluída a mais de 2 anos.

Atenciosamente

Leonardo Florêncio de Souza

rente Setorial Engenharia de Avaliação Ambiental

1
ENGENHARIA / IEGEN / EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 500 / 8°andar - Maracanã

Tels.- (021) 3876-5328
CEP 20271-900

Fax. (021) 3876-2121

Rio de Janeiro - RJ

Brasil

^

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN Trecho 2 Edifício Sede do Ibama - Bloco C Io andar CEP 70818-900 - Brasília/DF
Tel: (61) 316-1293 Fax: (61) 225-0564

OFÍCIO N° 13^-1 2004 - IBAMA/D1LIQ/CGLIC/COLIC
Brasília, 7 de julho de 2004.'
A Sua Senhoria o Senhor
Leonardo Florèncio de Souza

Gerente Setorial Engenharia de Avaliação Ambiental
ENGENHARIA / IEGEN / EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental
Rua General Canabarro, 500 / 8° andar - Maracanã
CEP: 20.271-900-RiodeJaneiro-RJ

Tel: (21) 3876-5328 Fax: (21) 3876-2121
Assunto: Ofício ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB 053 / 04, de 06 / 07 / 04. Cabo fibra óptica
de Tinguá -RJ.
W

Senhor Gerente,

1.

Acuso recebimento do documento acima citado e informo a Vossa Senhoria que

não há previsão legal para emissão de autorização pré-operação por período de 120 dias.
2.
Esta solicitação poderá ser atendida mediante a Licença de Operação - LO, a qual
para ser emitida depende apenas da PETROBRAS cumprir a condicionante 2.8 da Renovação da
Licença de Instalação - LI n° 86/2000, que prevê a execução do projeto da DIREC/CGUC referente à
compensação ambiental.

3.
Dada a urgência alegada pela empresa, o IBAMA tem o interesse público em
agilizar o encaminhamento da LO, entretanto ele tem o dever do cumprimento à lei.
4.
Assim sendo, a operação deste empreendimento está na dependência da
fonnalização do acordo com este Instituto, visto que o Termo de Compromisso vem sendo objeto de
avaliação e reiteradas solicitações à PETROBRAS há mais de 2 anos.

Atenciosamente,

J
ibdiro Arruda
nciamento Ambiental

\C£,Cet^J^
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•

1 •.

\

I

Set 04 17;25

J:];j

ENGEMHHRIRZIEGEMZEGEZEHMB

O 38762121

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

FAX ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB
DATA: 10.09.2004

Problemas na recepcfts ? Contatar onúmero (021) 3878-6280

/ó£í""1
í ^ V*
rr

PARA: Sr. Agostinho - sec. Flor
N° DO FAX: (G1) 225 0445

^

DE

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB

N°DOFAX

{021)3876-2121

N° DO TELEFONE

(021) 3876-5331

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 16
ASSUNTO: Carta n, 68/2004

Segue documentação conforme o combinado.

^^^

ENGENHARIA /lETEG IETEG •Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 600 • 8o andar • Maracanã
Tel: (021)3876-6280 Fax: (021)3878-2121
CEP 20271-900 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL
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;»>«&« PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Ij/y PETROBRAS

,-!^-'o

ENGENHARLA/IETEG/ETEG/EAMB - Q5 g / Q £ Rio de Janeiro,

1DSET. 2004 '$*4
\ ^

limo. Sr.
Paulo Amida
Coordenador de Licenciamento Ambiental

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

Ref: Implantação de Fibra óptica na faixa do Gasoduto Rio Belo Horizonte-(GASBEL)
Pedido de LO solicitado em 11/11/2002

Licença de Instalação - LI n° 086/2000

Ass: Concessão da Licença de Operação - LO.

Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental para implantação do sistema de fibra
óptica na faixa do duto GASBEL, que cruza a REBIO do Tinguá, vimos solicitar à
V.Sa., que conceda a Licença de Operação para o empreendimento em tela, uma vez
que foi assinado o convênio entre PETROBRAS e IBAMA, em anexo.

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

W

Atenciosamente,

Shardo Florêncio de Souza

'Gerente Setorial Engenharia de Avaliação Ambiental
Anexo: Convênio PETROBRAS IBAMA

1
ENGENHARIA / 1EGEN / EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro. 50D i 8°andar - Maracanã

Tela.: (021) 3676-5328

Fa*. (021) 3678-2121
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PETRÓLEO BRASILEIRO SA

PETROBRAS

ENGENHARIMETEG/ETEG/EAMB - O58/ O4«o *'ane.ro,

, 0SEI. 2004
•Y^

limo, Sr.
Paulo Arruda

Coordenador de Licenciamento Ambiental
IBAMA

Ce^O^oT ' EdlfíC1° Sede d°IBAMA "B1- C'Distrit0 W«d -Brasíha
t_.

Ref! S1SÍ5mC
^bra>tÍCa
na faixa d0 Gasoduto Rio Belo Honzonte-(GASBEL)
Pedido de LO solicitado
em 11/11/2002
iwanuL,;
Licença de Instalação - LI n° 086/2000

Ass: Concessão da Licença de Operação - LO.
Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental para implantação do sistema de fibra
VS^que conceda aLicença de Operação para oempreendimemo em te a uma vez

óptica na fatxa do duto GASBEL, que cmza aREBIO do Tinguá vimo ToltS l

que foi assinado oconvênio entre PETROBRAS eIBAMA, em anexo.

Colocamos-nos àdisposição deste Instituto para qualquer esclarecimento que Se fi2er

necessário através do coordenador Luiz Felipe, nos telefones 3876-5328/9887-0913
L,

Atenciosamente,
QFlelMl IMlftUti »r

LEONARDO HORÍNCIO 06 SOUZA
Gartnta Setorial di Engenharia
d« Avaliação Ambiental
.'
WàtMJttMttf*
Leonardo Florencio de Souza

Gerente Setorial Engenharia de Avaliação Ambiental
Aneio: Convênio PETROBRAS IBAMA

ENGENHARIA IIEGEN /EGE -Engenhai de AvaliaçãoLb.en.ar (EAMB,
Rua General Canabarro, 500 /a°andar- Maracanã
ieis : (021) 3B76-5328
Fax. (0211 3876-2121
CEP 20271-900 Rio de Janeiro - RJ Brasil

.^—

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB - Qg g / Q £ Rio de Janeiro,

. - .„ ..

limo. Sr.

Paulo Arruda

Coordenador de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA
SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL - C, Distrito Federal - Brasília

Cep 70800-200

Ref: Implantação de Fibra óptica na faixa do Gasoduto Rio Belo Horizonte-(GASBEL)
Pedido de LO solicitado em 1i/l 1/2002

L-

Licençade Instalação - LI n° 086/2000
Ass: Concessão da Licença de Operação - LO.

Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental para implantação do sistema de fibra
óptica na faixa do duto GASBEL, que cruza a REBIO do Tinguá, vimos solicitar à
V.Sa., que conceda a Licença de Operação para o empreendimento em tela, uma vez
que foi assinado o convênio entre PETROBRAS e IBAMA, em anexo.

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

^^^^

Atenciosamente,

.....Mi^flft»?.?:*
Leonardo Florencio de Souza

Gerente Setorial Engenharia de Avaliação Ambiental
AneXO: Convênio PETROBRAS IBAMA

l

ENGENHARIA/ IEGEN / EGE • Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 500 /8°an<)3r- Maracanã

Tela.: (021) 3B76-532B

F=b*. (021] 3876-2121

CEP 20271-900 Rio de Janeiro - RJ

Brasil
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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM,

DE UM LADO A PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A.

-

PETROBRAS

INSTITUTO

E,

BRASILEIRO

DE

OUTRO,

DO

MEIO

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA, OBJETIVANDO A

ELETRIFICAÇÃO

DA

SEDE

E

DO

LABORATÓRIO DA REBIO DO TINGUÁ E
v

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA

PARA

USO

EM

PESQUISAS DA REBIO,

: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, sociedade anônima de economia mista

ifederal, com sede na Av, República do Chile, 65, na cidade do Rio de Janeiro /RJ,
' insc.ritn no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o número

I 33.000.167/0001-01, doravante denominada PETROBRAS, representada neste ato

i pelo Sr. Heden Cruz da Unidade Gás Natural/Telecomunicações, sediada à Av. Rio
1Branco n ° 1, 4o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e o Instituto Brasileiro do Meio

L-

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, entidade autárquica de
regime especial, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade
: jurídica de direito público, com sede om Brasília, criada pela Lei n° 7.735, de 22 de
fevereiro de 1989, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o número 03659166/0017-70,

doravante denominado IBAMA, representado neste ato pelo Sr. Edson Bedlm de
Azeredo, Gerente Executivo do IBAMA no Rio de Janeiro, sediado na Praça XV de
Novembro, n° 42, 10° andar, Centro, Rio de Janeiro,

Considerando:

ti - que a Reserva Biológica do Tinguá - REBIO Tinguá, criada pelo Decreto n° 97.780
ce 23 de maio de 1989, tem por objetivo assegurar a proteção e recuperação de A

í
>l

CONVÊNIO 6000.0004055.04,4

remanescentes da Floresta Atlântica e formações associadas, ô da fauna típica, que/
cy--^

delas depende;

y.

2- que aReserva Biológica do Tinguá - REBIO Tinguá, localizada no Estado do Rio ^
de Janeiro, nos municípios de Nova Irjuaçu, Tinguá e Miguel Pereira, é uma das
Unidades de Conservação que mais sofrem com a ação de invasores e caçadores que

penetram na REBIO para exercer atividades ilegais de caça e retirada de palmito,
madeira, etc, facilitada pelas 3faixas existentes de dutos pertencentes a Petrobras
que cortam a Reserva em pontos estratégicos ;
L

3- qua se mostra necessário Instrumentalizar a referida REBIO com infra -estrutura
njiinima para n desempenho de suas funções;

4- que »PETROBRAS tem como um de seus maiores princípios contribuir para a
preservação do melo ambiente;

rUlvem ajustar entro si o presente Convênio que será regido pelas cláusulas e
cbndicôes seguintes:

Cláusula primeira -objeto
'

W

1L1 -Oobjeto do presente Convênio é ode implementar ações para eletrificação da
sede da Reserva Biológica do Tinguá , localizaria nos municípios de Nova Iguaçu,

liinguâ eMiguel Pereira, bem como dotá-la dos equipamentos de informática descritos
no Anexo 11.

t.2 - Para melhor caracterização do objeto deste Convênio e dos encargos dos
PARTÍCIPES, consideram-se peças integrantes e complementais deste instrumento,
fi;m tudo aquilo que com ele não colidirem, os seguintes documentos:
I ANEXO 1 '• ANEXO II -

Cronograma de Eventos;
Equipamentos de informática

CLÁUSULA SEGUNDA - ENCARGOS DOS PARTÍCIPES
2.1 - É encargo da PETROBRAS:

2.1.1 - contribuir para a eletrificação da sede e do laboratório do IBAMA - Rebio

Tinguá, efetuando opagamento do boleto emitido pela concessionária de eletricidade
Páninn 2 de 6
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local, o qua! inclui lodo material omão de obra necessária a execução dos serviços de

t;.,• J-"Y.

instalação do transformador e da linha de transmissão até a entrada da sede e do ,Y- ?2^
prédio do laboratório, localizado dentro da Reserva.
l;-7 ,,^2
2.1.2 - fornecer os equipamentos de informática, conforme descritos no Anexo II.
2.2 - São encargos do IBAMA:

2.2.1 - articular-se com a concessionária local de eletricidade para a realização de

C

Iodos os serviços de eletrificação objetos deste convênio.
2.2.2 - fiscalizar os serviços de instalação até a conclusão e aceite do mesmo.

2;.2.3 - arcar com os custos do consumo e de manutenção das instalações elétricas
recebidas, bem como impostos e multas inerentes ao mesmo;

2|.2.4 -

arcar com os custos de consumo o de manutenção dos equipamentos de

informática.

2.2.5 - responsabilizar-se exclusivamente perante seus agentes e terceiros por

quaisquer danos eventualmente causados em decorrência do mal uso do objeto deste
convênio;

2.2.6 - aprovar previamente o Plano de Trabalho e o respectivo Cronograma de
desembolsos, para atendimento do objeto deste Convênio;

(

2J.2.7 -emitir as autorizações e licenças necessárias à execução do objeto do presente
instrumento peculiares às áreas de preservação permanente;

á.2,8 - citar obrígatoriamentG a participação da PETROBRAS, como partícipe
repassador, na divulgação das açóes, objeto deste Convênio,
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO EVIGÊNCIA

3.1-0 prazo de vigência deste Convênio será de 180 dias corridos, a partir de sua
assinatura deste convênio, podendo ser prorrogado, mediante aditivo a ser firmado
pelas partes.

3.2 - Findo o prazo acima mencionado os equipamentos mencionados no anexo II
continuarão pertencendo ao patrimônio do IBAMA.

ex
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CLÁUSULA QUARTA -APORTE FINANCEIRO

'yHs

^'^f

4f,1. - Oaporte financeiro da PETROBRAS no presente convênio está representado
exclusivamente pelo valor do boleto da concessionária de energia elétrica, no valor de
R$ 44.698,15, conforme descrito no subltem 2.1.1.

4.2 - Eofornecimento dos equipamentos de informática relacionados no anexo II.
4.3.. Ovalor tolal ao presente convênio é de R$ 61.662,15

C

fil ÁUSULA QUINTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL DIVULGAÇÃO EPUBLICIDADE

51- Em qualquer ação promocional relacionada com oobjeto do presente Convênio
será, obrigatoriamente, destacada aparticipação do IBAMA e PETROBRAS, mediante
a autorização prévia e formal de ambos os PARTÍCIPES, observado o disposto no
Paréqrafo Primeiro do art. 37 da Constituição Federal.
CLÁUSULA SEXTA • INCIDÊNCIAS FISCAIS

6.1. - Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais devidos em

decorrência direta ou Indireta do presente Convênio ou de sua execução, serão de
exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributária, sem
C-

direito a reembolso,
Cl ÁUSULA SÉTIMA -DA PUBLICAÇÃO

7.1 - OIBAMA providenciará à sua conta a publicação deste instrumento em extrato,
no Diário Oficial da União, até o 5" (quinto) dia úlii do mês seguinte ao de sua
assinatura, para acorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA OITAVA - DA QUITAÇÃO

81 - Após a completa execução das atividades previstas no Plano de Trabalho e

respectivo Cronograma, o IBAMA, dará à PETROBRAS, completa e irretratável
quiLação formai do objeto convenial.

/
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yyJ.ll. _}•

CLÁUSULA NONA - CREDENCIAMENTO

Íl - APETROBRAS credenciará, junto ao IBAMA um ou mais empregados parti
acompanhar efiscalizar a execução do objeto do presente Convênio;
d.2- Aação ou omissão das pessoas credenciadas peia PETROBRAS não exime o

IBAMA da total responsabilidade pela execução dos serviços necessários ao bom efiol
desenvolvimento do objeto do presente Convênio;

Cl ÁUfiULA DÉCIMA • ENCERRAMENTO EDENÚNCIA

C

10.1 -Opresente Convênio encerrar-se-á de pleno direito pelo advento de seu termo,

pela consecução do seu objeto, pela impossibilidade de execução de seu objeto ou por
mútuo consentimento dos Participes.

10.2 - Qualquer dos Partícipes poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente
Convênio, mediante notificação escrita, a qual operará efeitos após 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da mesma pelo outro partícipe;

r. àmsiii A nÉCIMA-PlUMFlRA - ASPECTOS GERAIS E ENDEREÇOS PARA
CORRESPONDÊNCIA

11.1 - Os partícipes não responderão por quaisquer inadimpíementos ou prejuízos
(

oriundos de situações de caso fortulto ou força maior.

11.2 - As comunicações entre us partícipes deverão ser feitas através da Comissão de
Acompanhamento consoante aCláusula Quarta, nos seguintes endereços:
a) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A . - PETROBRAS
Gerência Geral de Telecomunicações
Av. Rio Branco, n° 1 / 4U andar

Centro - Rio de Janeiro - RJ - P 20090-003
b) IBAMA

Gerente Executivo do IBAMA/RJ

Tel.: (021) 2506-1737/ FAX 2506-1738
Praça XV de novembro nü 42,10g andar
Centro/ Rio de Janeiro - CEP 20,010-010

N«/
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12! . Fica eleito oForo de Brasília, Distrito Federal como competente para dirimir

qualquer questão decorrente do presente instrumento, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Épor estarem, assim, de acordo firmam opresente Convênio, em três vias de igual
W

teor eforma, na presença das testemunhas abaixo, que também oassinam.
Rio de Janeiro,

de setembro de 2004

HEDEN CHUZ
nit.C(tít>4tWMM"u,ncà(ÕM
Gis-Nllutíl/TCO»
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IBAMA

PETROBRAS

C

Itestemunhas:

jÇA^

. HOi^J

CPF.: e^íií^Aííií- íf.5
/*

CPF.: i^-^i^á^

«k

:f^

&':'._.12S" VY,
CONVÊNfO 6000,0004056.04.4

^

ANEXO1
CKOfSÍKiHAMA DE EVENTOS
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
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Anexo li -

Equipamentos de Informática

Convênio PETROBRAS eIBAMA -REBOTUMUA
oe acordo com oConvênio, em atendi.™* àS Ou.uM descrttos n0 An9x0 I

li'2.tSrrrsZ^erde mítica -donados no ane*o
S3o os equipamentos:

««..farioreô com
composição:
A- Dois (02) microcomputadores
w»i -a seguinte
«
,

, 4 í TTÍnS^nfiüinTHt FSB 800 MHZ,
r~S?^^-^0
MHZ SocKetN ,„ BoxHVper

Threadinfg

_H—BbR 3200. cAS 3

"_

_..

Som 6 canais YSATA uu*l w~ -—,, Vqoa

f^râvgÍBrçorn2^de Buffer, ,DVD:RW
'\QúvejyA_
t¥ã'-v
G^riéíê^r4b^as45pmlTz
TecladOj^BNT_____,
^

Estabilizador 300VA1SMS)

B- Uma {01) Impressora multiuao:

(copiadora, fax. impressora^
1 Conectividade de série'. USB;

".Resolução deçàtífiÜM9!Í90BEa
w^HHoriãriflcõoia: 22 ppm foie c
'ZFãx colondoa gartírJp_ríaJne!.!rontat.

^^X-^^"-^"'*'"
Página 1 Jb 1
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DBA- Nq 903/04

Nova Iguaçu, 26 de agosto de 2004
A

Reserva Biológica do Tinguá
Estrada Real do Comércio, 3400
Tinguá - Nova Iguaçu - RJ
CEP-26023-640

Assunto: Extensão de Rede

•Ucal: Estrada Rsal da Comércio-,-3400 - Tinguá
Ref.. Atendimento de Serviço N° ERD-U60

(_

Prezado cliente,

quatro mil seiECentoS enoventa eoito reai5 eqS ce„"voí.

' (C,Uar9nla 9

«SXi^tt P3ra "" P0SSam°5 ^'"S- "~ ' —a?",

^

Atenciosamente,

Maurício Hehchimot

Gerência da Atendimento Baixada

Para mai, «cia^cm.^ ubirajara

Telefone. 2666-8057 e.maí- ubirajar@light.com.br

AMfllBDr Lült*"'""•••• «'-^«««mIc^.^,,,-ii - »J-Wr«!iif-Tiíl.:aií6-atií(s
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Picha da Compensação

c

I

Y-

Serviço Público Federal

,Y a.

Ministérid Do Meio Ambiente

;Y.

Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente E Dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama

' "a

NOTA INFORMATIVA N° 043/2004

Assunto: Licenciamento Cabo Ótico na faixa do GASBEL e ORBEL I e II na área da
Reserva Biológica do Tinguá/RJ
Processo: 02001.006142/99-82, de 14-10-1999
Data: 13 de setembro de 2004

Data

Evento

26-8-1999

Petrobras solicita dispensa de licenciamento para o cabo ótico nas faixas
dos oleodutos e gasodutos (ORBEL I e II e GASBEL).

9-9-1999

Parecer técnico do IBAMA referente à documentação de 26-8-2004
recomenda a manifestação do então Departamento de Unidades de

Conservação - DEUC - quanto aos procedimentos de instalação do
empreendimento.

21-9-1999

24-9-1999

Informação N° 084/99-DIMAN/DEUC analisa as possibilidades de
decisões (indeferimento ou deferimento com condicionantes) referentes à
implantação do cabo ótico passando pela REBIO Tinguá.
Petrobras encaminha via fax esclarecimentos sobre o Cabo Ótico -REBIO
TINGUÁ.

15-10-1999

Memorando do Subprograma de Manejo concorda com a dispensa do
licenciamento e minuta "Autorização de Implantação".

26-10-1999

Despacho do processo 02001.006142/99-92 informa que a então
Presidente do IBAMA determinou que o empreendimento deveria ser
licenciado ainda que de forma simplificada.

8-12-1999

Ofício do IBAMA informa à Petrobras que o empreendimento - Sistema

de Transmissão Ótico Rio-Belo Horizonte deveria passar por processo de
licenciamento ambiental. Em anexo, foi encaminhado
Referência para Plano de Controle Ambiental - PCA.

19-1-2000

Termo

de

Petrobras requereu Licença de Instalação para o Sistema de Transmissão

Óptico na faixa dos oleodutos e gasodutos Rio Belo Horizonte (ORBEL I e
II e GASBEL). Foi apresentado, entre outras informações, o PCA e
proposta de Compensação Ambiental.
27-1-2000

Parecer Técnico do IBAMA considera o empreendimento de baixo

impacto ambiental e sugere condicionantes de Licença.

18-2-2000

Concedida Licença de Instalação N° 086/2000 relativa à instalação de

G:\colic\2004\COLIC_PA\NOTA\cabo óíico gasbel orbel i e ii rebio tinguá.doe

32/
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j

Fls
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Proc.Çf"
Rubr.

cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão existente dos oleodutos "i
e gasodutos Rio/Belo Horizonte (ORBEL I e II e GASBEL). Prazo de^
validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
it3

26-4-2000

Carta da Chefe da REBIO do Tinguá informa que, em virtude de que a\
sede da REBIO passaria por uma reforma e ampliação de suas
instalações, não seria possível a aprovação do projeto de eletrificação da
sede conforme condicionante 2.5 da LI N° 086/2000. Assim, a Chefe da
REBIO recomendou que fosse condicionado à definição do projeto de
reforma e ampliação da sede da REBIO e, mediante a apresentação de
Termo de Compromisso para atendimento à condicionante quando
solicitada pela Chefia da REBIO, ficando a Petrobras sem impedimento

de exercer o direito concedido pela Licença de Instalação N° 086/2000.
29-8-2000

Memorando N° 069/2000 da Gerência da Reserva Biológica do Tinguá
informa ao chefe da Unidade de Conservação de que em debates com a
Petrobras foi apresentada a importância não só dos postos de guarda,
mas de corpo permanente de vigilância.

^

2-1-2001

Ofício enviado por Chefe da REBIO do Tinguá informa à Petrobras que,
devido ao Projeto de Reforma e Ampliação da sede da REBIO, o prazo da
condicionante 2.5 passaria a ser contado a partir da data de recebimento
do ofício em questão.

8-1-2001

Carta enviada pela Chefe da REBIO do Tinguá repassa correspondências

referentes à questão das condicionantes da Licença de Instalação N°
086/2000. Informou que a Petrobras ainda não havia apresentado
proposta para cumprimento da condicionante 2.11 Controle, Fiscalização e Monitoramento.
23-1-2001

Programa de

Em carta do IBAMA à Petrobras, é informado que a LI N° 086/2000
expirou em 18-2-2001 e que a empresa deveria paralisar imediatamente
as atividades.

4-5-2001

Em carta da Transpetro, é apresentado posicionamento de que o
empreendimento do cabo ótico não possui significativo impacto ambiental
- o impacto seria devido à faixa de dutos existentes - e, então, não se

enquadraria na Resolução CONAMA N° 237/1997 e que, segundo a
Petrobras, teria ficado acertado com o IBAMA de que a empresa não
solicitaria renovação da LI N° 86/2000, mas apenas solucionar as
questões pendentes referentes às condicionantes da referida LI. Alega
que, de fato, os impactos referem-se diretamente à faixa de dutos
existentes na Unidade de Conservação. Em anexo, foi encaminhada
Minuta de Convênio entre a Transpetro e o IBAMA, tratando, entre outras
coisas, do compromisso de eletrificação da Sede da REBIO, da
construção de guaritas de vigilância e de disponibilização de sobrevôo a
dois técnicos da REBIO a cada 180 (cento e oitenta) dias.
10-5-2001

Emitido parecer técnico N° 089/2001 pelo IBAMA/DEREL/DIAP referente
à carta da Petrobrás/Transpetro. O IBAMA posícíonou-se de forma
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contrária à proposta da Transpetro e sugeriu que a- solicitação fosse
encaminhada à Procuradoria Geral do IBAMA - PROGE para análise e

indicação dos procedimentos adequados ao caso. Foi informado que a
condicionante 2,11, referente ao programa de controle, fiscalização e
monitoramento, não foi cumprida.

14-5-2001

Gerente da REBIO Tinguá prepara memorando contrário às solicitações e
propostas da TRANSPETRO.

31-5-2001

Em Parecer da Procuradoria do IBAMA, opinou-se pelo indeferimento do

pedido da Transpetro e recomendando a notificação do empreendimento
para que requeresse a renovação do licenciamento.
21-6-2001

Foi

encaminhado

ofício

à

Petrobrás/Transpetro,

notificando-a

a

apresentar requerimento de renovação da Licença de Instalação N°
086/2000.

w

4-7-2001

IBAMA notifica novamente a Petrobrás/Transpetro a requerer renovação
da Licença de Instalação N° 086/2000.

4-7-2001

Diretor substituto da Diretoria de Ecossistemas - DIREC - encaminha

memorando ao Departamento de Licenciamento Ambiental - DEREL

com proposta de condicionantes referente à LI N° 086/2000.
6-7-2001

TRANSPETRO, mediante fax, encaminha proposta de renovação da LI
sem

condicionante

e

assinatura

de

convênio

conforme

minuta

apresentada anteriormente.

8-8-2001

IBAMA informa que deveria ser requerida a renovação de Li e que, no
que se refere à REBIO, a questão seria encaminhada à PROGE.

20-8-2001

Coordenadoria

de

Licenciamento

encaminhou

memorando

à

Coordenadoria de Fiscalização para adoção das medidas cabíveis uma
vez que a Petrobras não atendeu à determinação de requerer a

^

renovação da Licença de Instalação N° 086/2000.

25-9-2001

A Coordenadoria de Fiscalização sugeriu a aplicação de multa e

suspensão de atividades pelo fato de executar obras do Sistema de
Transmissão Óptico Rio/BH na faixa de servidão dos oleodutos e do
gasoduto Rio/BH contrariando as normas legais e regulamentares Licença de Instalação vencida.

29-10-2001

Lavrado

Auto

de

Infração

N°

047904/Série

D

e

Auto

de

Embargo/Interdição N°043216/Série C.

15-3-2002
11-4-2002

Solicitada renovação da Licença de Instalação N° 086/2000.
IBAMA solicita à Transpetro requerimento de renovação da LI N°
086/2000 e documento comprovando o atendimento das condicionantes

2.1 a 2,11 ou justificativa na hipótese de não cumprimento de alguma
condição.
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29-4-2002

Petrobras esclarece que já havia solicitado em 15-3-2002 a renovação da
LI em questão e que, conforme Ata de Reunião com o IBAMA em 15-62000 apenas a condicionante 2.11 não havia sido atendida e que o
atendimento da mesma estava em negociação entre a Petrobras e
Superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro.

8-5-2002

A Coordenadoria de Licenciamento solicita à DIREC manifestação acerca
do licenciamento no que se refere à compensação ambiental.

9-5-2002

O Setor de Compensação Ambienal da DIREC solicitou que não fosse
renovada a LI N° 086/2000 até que estivesse assinado o Termo de
Compromisso referente à compensação ambiental devido às dificuldades
para o cumprimento das medidas compensatórias estabelecidas para o
empreendimento em questão.

10-5-2002
w

IBAMA comunica à PETROBRAS que a renovação da LI só seria
concedida após formalização de Termo de Compromisso referente à
compensação ambiental.

24-5-2002

Petrobras apresenta recurso ao Auto de Infração Nc 047904/Série D.

11-6-2002

Petrobras retifica endereçamento de recurso ao Auto de Infração N°
047904/D.

3-7-2002

Reunião entre o IBAMA - DIREC e Coordenação de Licenciamento para discussão das pendências, chegando-se a um acordo sobre a
compensação ambiental.

9-7-2002

Setor de Compensação Ambiental/DIREC solicita inclusão de
condicionante e que a Licença de Operação seja concedida apenas após
a conclusão do projeto de eletrificação da sede da REBIO.

27-8-2002

Parecer Técnico N° 211/2002 IBAMA/DLQA/COGEL/DILIC sugere a
renovação da LI N° 086/2000, uma vez que não havia mais impedimento
para a emissão, considerando a reunião de 3-7-2002.

16-9-2002

Expedido Certificado de Renovação de Licença de Instalação N° 86/2000,
com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias.

18-10-2002 A PETROBRAS requereu Licença de Operação para o cabo ótico na faixa
dos dutos GASBEL, ORBEL I e II.

20-1-2003

Chefe Substituto da REBIO do Tinguá encaminha memorando solicitando
cópia do Certificado de Renovação de Licença de Instalação N° 86/2000.

3-2-2003

IBAMA/DILIQ encaminha cópias do certificado de renovação de Licença
de Instalação N° 86/2000 e de N° 289/2002 referentes, respectivamente,
à implantação de cabo ótico ao longo da faixa de servidão dos oleodutos
e gasodutos Rio/Belo Horizonte (GASBEL e ORBEL I e íl), e Rio Lorena
(OSVOL, OSRIO, GASVOL e GASPAL).

G:\colio\2004\COLIC_PA\NOTA\cabo ótico gasbel orbel i e ii rebio tinguá.doc

saa/

•-•^yy

24-6-2004

A

Sra.

Agostinha

Pereira

dos

Santos/Coordenadora

de

Licenciamento/IBAMA encaminha o processo referente à implantação de

cabo ótico ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasodutos
Rio/Belo Horizonte (GASBEL e ORBEL I e II) à Coordenadoria de
Licenciamento de Paulo Roberto Ribeiro Arruda para continuidade.

6-7-2004

PETROBRAS solicita autorização para pré-operação, por período de 120

(cento e vinte) dias, do sistema de cabo ótico ao longo da faixa de
servidão dos oleodutos e gasodutos Rio/Belo Horizonte (GASBEL e
ORBEL I e II) na área da Reserva Biológica do Tinguá/RJ.
7-7-2004

A Coordenadoria de Licenciamento do IBAMA informa à PETROBRAS

que não há previsão legal para emissão de autorização para préoperação. Informa ainda que o pleito deverá ser atendido mediante
Licença de Operação e que para tal deveria formalizar Termo de
Compromisso referente à compensação ambiental.

L/

10-9-2004

PETROBRAS, mediante fax, solicita a concessão de Licença de

Operação tendo em vista que foi assinado Convênio 6000.0004055.04.4
entre a PETROBRAS e o IBAMA (o qual foi encaminhado em anexo ao
documento em referência).

í
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FAX ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB~
DATA: 17.09.2004

Problemas na recepção ? Contatar onúmero (021) 3876-6280
PARA: Sr. Paulo Arruda - IBAMA DF
NDDOFAX:(61)225 0664

DE

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB

N°DOFAX

(021)3876-2121

N" DO TELEFONE

(021) 3876-5331

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 09

(

ASSUNTO: Documento Fibra Ótica - GASBEL

Segue documentação conforme ocombinado por telefone
Qualquer problema favor contatar o meu ramal.
Grata,

Tatiane Marques

(secretária do Gerente da Engenharia de Avaliação Ambiental - EAMB)

ENGENHARIA /lETEG /ETEG -Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, 600 - 8o andar - Maracanã
Tel: (0211 3876-5280 Fax: (021)3876-2121
CEP 20271-900 - RIode Janeiro - RJ - BRASIL

J

XITUERO .1E> 2002

PAG.

FP!<:

15-46

18 Out O? 15MÍ

ENGEI1HRRlf|/IEGEN/EGf./ERMB D 3S762121

01

pai

...... rSTfrólzG SIM,<.;:t;y s.A.

Í.,.3^-;-° bat>^~
ENGENHARIA/IEGEN/EGEÍAMB- 152

Rio de Janeiro. 18/10/02

llmo. Sr.

Agostinha Pereira do Santos
Coordenadora de Licenciamento

Instituto Brasileiro de Melo Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis • IBAMA
SAIN -L4 Norte •Edifício Sede do IBAMA -BL - C, Distrito Federal -Brasília
Cep 70800-200

Rei: Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte - GASBEL
Processo ^2001.006142/99-8!

Assunto: Concessão de Licença de Operação
/

Prezada Senhora,

Vimos através desta solicitar aconcessão da Licença de Operação do cabo de fibra óptica
Instalado na faixa do GASBEL, portei sido concluída sua Implantação em 26/09/02.

Temos algumas considerações afazer sobre aimplantação do empreendimento, econdições
de validade da Renovação de Licença de Instalação n° 86/2000:

1. Os serviços de Implantação de fibra óptica na faixa do GASBEL foram paralisados eni

UW"I** venceu aLicença de Instalação «mmna *gfj^^^

rita «n conclusão dos trabalhos, que foram retomados após aobtenção da Renovação da

l5nrd.T£?Mm 1*09/02 econchos m«02, isto é, um ano esete meses
após sua paralisação.

2. os seiviços complementarei de implantação de fibra óptica na toa do GASBEL

resumiram-se em pequenos serviços de passagem dos cabos em trechos da fa xa do duto ena
Interligação dos mesmos dentro das caixas de passagens, situadas em áreas fora da Reserva
doTinguá.

3- Nao foi atendida a"Condição de Validade da Renovação" (ia LI n° 86/2000, Nem 2.8, que
\*

estabelece que a PETROBRAS execute o projeto de eletrificação da sede do IBAMA na
Reserva Biológica do Tinguá, investimento relativo à compensação ambiental, conforme
determina oartigo 36 da Lei n° 99B5/00(Lei do SNUC). Oatendimento dessa condicionante faz
parte do acordo feito entre a PETROBRAS e o IBAMA, para que a mesma seja medida
compensatória para os dois empreendimentos, GASBEL e OASPAL Para Isso estamos
aguardando aconcessão da Licença de Instalação para Implantação de cabo de Dbra óptica na

[aixa doGASPAL, o que ainda não ocorreu

SERVIÇO DE ENGENHARIA •Morfcnadoíla de íngtitoli -te Í,V.= Ambiente (COE^i
RLaOín«a\Çara*HW.SW'™»t-Mwal,i'"!

re!6: (021) M7S 5380

Fí*. |l»1)3Ê75f1Ii

CEP 20J71-900 ranúeJaneln-RJ

ftaíü

TOtiLbímabtasumiípsbelíí:

V
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N.af'

JUTUBRO 18» 2002

PHB.

FAX:

15:46

Face ao acima exposto solicitamos duas ações por parte do IBAMA: que nos conceda a

Licença de Operação da fibra óptica do GASBEL, por ser considerada de fundamentai
importância para segurança do sistema supervisóiío do mesmo 6aLicença de Instalação dos
cabos de fibra óptica do GASPAL. para que possamos dar continuidade ao processo de
contratação e celebração do convênio para eletrificação da sede do ISAMA na Rebio do
Tinguá.

Atenciosamente,
Originai assi^íwps'

WlZANTONIOKi-V-Í^CAVA
GerenteSetorial t: ''Wftana

deAualieçfioA:;-----'^'

Luir Antônio RBDack Cava
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLUIDORAS

S=J
REQUERIMENTO
SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:

(

) LICENÇA PRÉVIA (LP)

(

) LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I.)

(

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP.)

(

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

(

) RENOVAÇÃO OE LICENÇA DE OPERAÇÃO

&'"•-#?

(

) OUTROS

VT

( X ) LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO.)
f

) LICENÇA DE AMPLIAÇÃO
2.

CLASSIFICAÇÃO |USO DO IBAMA)

(
3,

(

) MP

1

AP

LICENÇA ANTERIOR

lp{
4.

) PP

)

LI ( X )

LO (

) nS 086/2000

DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão Social

PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
Local da Atividade (avenida, rua, eslrada, etc)
Av. Gal. Canabarro 500 / 8a andar iEGEN-EGE-EAMB

CGC/CPF

33.000.167/0088-62

Telex (Cód.)

Cep
20.271-900

Telefone (DDD]
21 3876-5280

Município
RIO DE JANEIRO

Cidade

Estado

RIO DE JANEIRO

RJ

5.

Fax

21 3876-2121

REPRESENTANTES LEGAIS

Nome

CPF

JOSÉ EDUARDO NEPOMUCENO ALVES

284.470.852-00

Nome

CPF

Nome

CPF

6.

ORGAO FINANCIADOR

7.

CONTATO

(

Nome

CPF

LUIZ FELIPE RIBEIRO SOARES
Endereço para Correspondência
Av. Gal. Canabarro 500 / 82 andar IEGEN-EGE-EAMB
Telefone (DDD)
Cep

299.047.067-00

20.271-900

Telex (Cód.)
21

21 3876-5280

3876-2121

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

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

__^_
Assinatura

LUIZ FELIPE FlIBEiaO SOARES

.-

Local, Dia, Mês, Ano

EN«=NHARIAÍ]E3EWEGE>EAUE
Mutr.: 031.2-18-6

RIO DE JANEIRO, 17 DE OUTUBRO DE 2002
MOD.

/

i!

9.

DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (S)

implantação de cabo de fibra óptica ao longo da faixa de servidão existente dos oleodutos e gasodutos (ORBEL I

e II e GASBEL), entre as refinarias Gabriel Passos, localizada no município de Betim/MG e o terminal de Campos- ....Elíseos, localizado no município do Rio de Janeiro

::,'-•=''"'
\ -Y

Este serviço consiste na instalação de 2 tubos de PEAD ( Polietilieno de alta densidade) de diâmetro externo de'-.
40mm, enterrado diretamente no solo, para posterior lançamento de um cabo de fibra óptica em seu interior.

yyr-y

JUI

í**

• i- FELIPE fflBEIRO SOARES

cMGÇNHARIA/l ESEN/EGE/EÀMS
Matr.: 031.248-fl
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10. OBSERVAÇÕES

5°^

-Ül©

w

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

Recebido:

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB-j 55 -Ri° de Janeiro,

I í NOV 2002

limo. Sr.

Y

Agostinha Pereira do Santos

.Z'"; 3. Y1

Coordenadora de Licenciamento

'•'. ,'

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

Ref.: Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte - GASBEL
Assunto: comprovantes de publicação do pedido de LO

c
Prezada Senhora,

Estamos encaminhando, em anexo, os comprovantes da publicação em três jornais ( DOU, JB
e ESTADO DE MINAS), do pedido de licença de operação - LO feito ao IBAMA pela
PETROBRAS, para implantação do cabo de fibra óptica na faixa dos dutos existentes GASBEL
e ORBEL II.

Atenciosamente,
Original assinado por
LUIZANTONIO REBACKCAVA

C

Gerente Setorial de Engenharia
de Avaliação Ambiental
Matr 610333-7

Luiz Antônio Reback Cava

Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambienta!

Anexo:

Copias das publicações em 3 jornais.

SERVIÇO DE ENGENHARIA - Ciaordenadoria de Snganliariade Meio Ambiente (COEMA)
Riia Ganeral Canabarro, 500 / 7!,ar,da< - Maracanã

Tels.: (021) 3676 52-30
CEP 20271-BC-O

Fa;:. (021)3675 2121

Rio cia Jansiro - RJ

Brasil

cartaibamabrasilia5publicacao.doc
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taccloli@jb•com.br

Com Carla Falcão

no Negócios nos Trilhos, que começa hoje.

bilhão Ocrescimento do setor será debatido

perspectiva éde que ovalor chegue aR$ 1,614

2001 foram investidos R$ 1,447 bilhões,
enquanto que até ofinal desse ano a

transporte de passageiros sobre trilhos, em

totalizando R$ 1,350 bilhão. No setor de

deumcrescimento de74% neste ano

somaram R$ 772,5 milhões. Aperspectiva e

Os investimentos em ferrovias, em 2001 ^

nrocedimeiitos para fornecimento _0e
Enmbustt/sis e lubrificantes para aviação,

Voltando aos trilhos

ASmbmasi

Salão Nobre, T andar,
BsíjtqFuncionários.
BeloHoriiOíitelMG.

LOCAL SETOP/MQ - Praça da Ulieniade. sín.-.

HORÁRIO: 14 horas

MataMG.
DATA:31/1QH0Ü2

operar no Aeroporto Regional da Zona da

pleno abastecimento de aeronaves que «ao

equipamentos e instalações necessonas ao

abastecimento de aeronaves e demais

segurança conua incêndio, veículos de

descarqa, equipamento de proteção e

eobras civis do Pos» de Abasteamemo de
Aeronaves, incluindo instalações de
amaienamenra. filtragem, carregamento e

com investimentos, executando osprojetos

audiência com o objetivo de.estabelecer

interesse, bem como as demais empresas

SA. e Shell Brasil Lida, que]a manifestaram

Brasileira de Petróleo Uda, ^oBrasJ

Distribuidora de Petróleo SA, Bso

ASecretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas de Minas Gerais _SETGPnViG, comida asempresas Petrcfiras

FORNECIMENTO Dí COMBUSTÍVEIS
ELUBRIFICANTES PARA AVIAÇÃO

MINAS GERAIS

interessadas, para P^iparemde

investidores estrangeiros, mas
as críticas ao modelo de

SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES EOBRAS PÚBLICAS QE

cartazes foram retirados.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N°O72Í2OOZ-0O

.

Caniira sempre a»tom to ÇÍ* Jft SE*las' na P,am™
e sábados a domingos, no Caderno U.

Quer um desconto?

Chefe da Assassoria de Cadastro e LLCtaçâo

Hcan. Cid Ney Santos Martins

Brasília, 24 de autubro de 2002

3° andar, no endereço indícaao acima.

Siio^

_

OB.ETO: «o dos ^^^^^^^^^S^

"

ASSESSORIAOE CADASTRO ELICITAÇÃO

MINISTÉRIO OOSTRANSPORTES

Refinaria Gabriel Passos, localizada no município de BeHm (Mb).

d0 Me,o Ambienla r dos RacunW»_Nabii^ Ftaoov««« ÜBMiWJ.

AVISO DE LIGEMÇA

Engenharia/IEGEN/EGE/EAMB

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PETROBRAS

de

gem doJB passou pelo posto, os

oficiais. Depois que a reporta

soube que os númerosnão eram

cher o tanque. Desistiu quando

empegar o carro em casa para en

Silva parou para abastecer sua
moto, leu o cartaz e até pensou

PETRÓLEO BRA SILEIRO S.A.

raroquepassou seriade12% pa na se adiantando em "avisar" os
raagasolina,e de 15% paraodie- clientesque a gasolina barata es
sel. AAgência Nacional do Petró tá com os dias contados. Nofim
leo ainda obrigouaPetrobras,em desemana, umposto dabandeira
agosto, abaixar os preços do gás Esso, na rua Visconde Silva, em

No Rio, já temposto de gasoli

2.373 por dia.

defasagem da,pulando de 942 para

tancar a defasagem sem recupe

Oreajuste necessário
agora,dizPires, para es

^iO 'O U-V iah-*-

Combustível, não sohe desde junho, apesar da disparada do dólar

privatização eoperação do setor elétrico ^
tornam muito difícil apermanência de Abao.

ABDO

diante daprovável reação dos

reguladoras perdeu força no PT,

idéia de uma mudança
simultânea de todas as agências

para deixar oposto, logo que o
futuro governo tome posse. A

deve sofrer uma pressão intensa

0diretor-geral da Aneel, José Mário Abdo,

se desenham é a recusa à fusão
0eYjBvõlTa ueninaa

democrata. Uma dasprimeiras decisões que

um programa mais alinhado ao perfil social

criar uma nova marca, em queseja adotado

processo de reorientação. Aestratégia é

O PFL iniciou, na última semana, seu

Crise de identidade

Fundo Monetário Internacional.

'dígitos e pulverizar as meias ™ acuiuu (.um u

Cezas Faccioli
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muito complexa para sèrg3 J?

- Essa é uma questão-—-——

elétrica.

concessionárias de energia

negociações com as

será detalhado a partir do
ano que vem, durante as

engenheiro daCoppe, isso so

substituirá o IGP-M como
indexador. Segundo o

entanto, qual indicador

Tanto Tolmasquim quanto
Bittar não revelam, no

energia.

as tarifas, além de
discutidas reivindicações
• das concessionárias de

obtidos pelas empresas para

estão previstos repasses dos
ganhos de produtividade

prime'iros reajustes desde a
privatização. Nessa ocasião,

começarão a ocorrer os

privatização. Em 2003,

aniversário dos contratos de

cinco anos, nas uKíSscTS"

polêmicas plataformas da

Mesmo no caso das

últimos oito anos.

como a Petrobras, nos

promovidas porestatais

tampouco, as licitações

concessão, privatização e,

rever os contratos de
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N°209, segunda-feira. 28 de outubro de 21)02
PETRÓLEO BRASILEIRO SM
GERÊNCIA SETORIAL DE ENGENHARIA

Ministério do Desenvolvimento Agrário

DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL
AVISO DE LICENÇA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE

Petróleo Brasileiro S-A7 Engenharia toma público que so
licitou no Instituto Brasileiro tio Meio Ambiente e rios Recursos

Naturais Rcnovíveís (IBAMA). cm 17/1072002, a concessão rle Li
cença de Operação do cabo de fibra óptica qd longo da Faixa de

GESTÃO ADMINISTRATIVA

servidão exrsleote dos Oleodutos Orbel I c Orbel 11 c do Gasoduto

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N- 1/20113
Numera da Contrato: 9/2002. N1 Processo: 5J160000344202-74.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 16306870000123. Contra-

lado : ESCRITA EQUIPAMENTOS F.vRA ESCRITÓRIO LTDA.

Objeta: Alteras o cláusula primeira do contrato original, com a in
clusão para locação de 01 impressora de rede, lendD por base os
parágrafo 1T c V , do artigo 65 do lei B.666,93. nas mês- mas

condições coninituais. Fundamenta Legal: lei B.ij66/93 Vificncja:
28/10/2002 a 27/10/2003. Valor Total: RS48J40.O0.

Gosbel. entreo Terminal deCampos Elíseos, localizada rro município
de Duque de Caxias(RJ] c a Refinaria Girbriel Passos, localizada nD

EXTRATO DE1NEXIG1EILIDÁDE DE LICITAÇÃO N' 29/2002

município de Belim (MG).

N' Processa: 54OÜ0O0OB9S200276 . Objeto: Atualizaçãode Firevjall.
Lrbiol de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25 .

Data de Assinatura- 2I/10/2OD2.

incisaI , do Lei B.6âo"r33 . Justificativa: Inviabilidade de competição
Declaração de Irrexigíbilidade em 22/1012002 . EDUARDO SAN-

(SICON - 25/10/2002) 373053-37201-2002NE90M11

LUIZ ANTÔNIO UEBACK CAVA
Gerente

(Of. El. n! 13/2001)

UNIDADE DENEGÓCIOS DE E&P DO ESPÍRITO SANTO
GERÊNCIA DESEGURANÇA, MEIO AMBIENTE ESAÚDE
AVISO DE LICENÇA

(

69

ISSN 1676-2355

A Petróleo Brasileira S.A - PETROBRAS - Unidade de

\^_A' Negócios de. ExploiaçãD e Produto do Espirito Sonio-UN-ES, rama
^*^ público que obleve, ein 10.10.2002, aD Instilüto Brasileira do Meio

CHES FARIA . Coordenador Gerai de Informático . Ratificação ein
22/10/2002 . EVA MARIA DE SOUSA SARDINHA . Superinten
dente Nacional de Gestão Adminislraii ve - Substituta . Valor RS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

DunteoD - TLD no Bloco BC-60 localizado na Bacin de Campos
Estadn do Espirito Santo.

AVISO DE LICITAÇÃO

VitÓL-La-Es, cm 25 de Outubro de 2002
SÉRGIO CUILLEIIMO II. RODRIGUEZ

CONVITE N' 772002

Geiente

Objeta: Cuutiatfiçao deempresa qualificada e es pecializada uoramo,

para fornecimento mensal et,i |artafoes em vasilhame de 20 litros.conlendo aqua mineral sem gus de boa qualidade, para o con
ENGENHARIA

DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
AVISO DE ALTEIIAÇÃO

sumo da Superintendência ILeííonal/SR/2B/DFE. Total de Itens Li
citados: 00001 . Edilal: 29/10/2ÜÜ2 de 09ll00 às llbOBcde IsliOO as

17|i00 . Endereço: SIG.04 Quadra 04 lote 41J/515 Setor de Industria
Giaftcas - BRASÍLIA - DF . Entrega das Propostas: 05/11/2002 as
JOhOO

LEILÃO N' 1/2O02
Edital Internacional

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, através da Ge
rencia. Geral de Novos Néscios de Explcraçja e Produção, toma

REJANli MARIA FERREIRA CUNHA

Presidente da Comissão Permanentede Licitarão

público que o GRUPO PARI (campo deBarra Bonito no Paraná) fa,

(SIDEC - 25/10/2002) 133088-37201-2002NES0OOO3

excluído da relação de GRUPOS a serem oíertadas nos lermos do
Edital paru a Cessão Total de Direitos de Exploração. Desenvol
vimento e Produção de Petróleo e GjIs Notutiil c Venda de Ativos

relacionados lio E&P-CORP N* 0O1/2DÜ2. Dessa lonlia, todas as
referências a esíe GRUPO, tais ooitio na tabela do ilein 3, na tabela
do item5.fi. na tabela do item 5.7. no item 6.1c, no item ó.l.d. no

TOMADA DE PREÇOS N! 6/2002

itemo.t.e. no Contraio de Prestação de Serviços (Anexos VIII c 1X1,

bilitadas as setiuinics empreses:!- Agri enfie seiviços topográficos

no Anexo I (Descrição dos Grupos de Campos Ofertados), Anc<c II

(Taxas de Participação) e no Apêndice III do Aneio VII. ficam sem
validado paru eferlo deslc Edital
PETROB RAS/e&P-CORP

Gerência Geralde Novos Negócios de Exploração e Produção

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM
MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO N' 1220/2002

LTDA . Vaiar: RI 70.700,00

(SIDEC - 25/10/2002) 3730B3-37201-2002NE9ODO38

Ambieme e dos Recursos Narurais Renováveis - IBAMA. J Licença

GERÊNCIA GERAL DE NOVOS NEGÓCIOS

Nola de Empenho
2D02NE901I37

70.700,00 . Contratada .AKER CONSULrOMA E INFORMÁTICA

Previa de Produção pnra Pesquisa - LPpro 007/2002. A referida
licença objetiva n autorização pilo IBAMA de um leste de Longa

(Of Ei. n' 512002)

Fddib de Recurso
250370002

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Especial de Licilaçao comunica que forair, lialida 2- Meridional consultoria agriinensuro lida 3- Toposat engenho

ria Ltdaa 4- Topoeait topografia e eng. S/C ae lolevaniameitto 5-

N' Processo- 8105iO2-54. CNPJ Canverienle:O03JÍ972OOO837 . Cortvenente : INSnTUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE

FORMA AGRARIA. CNPJCONVENENTE: 18308759000100. Cnnvcnc.ite : PEDRA DO INDAIA PREFEITURA. Objeta: Atender as

advidades de manutenção do Sislema Nacional de Cadastro Rural
inslrjaçao da Unidade Muuicipal de CadastramentD - UMC Fun
damento Legal: INlSTN»W7 Lei BÚ6ur93 Vigência: 25/1072002 a
2S/10/20DÍ. Dota de Assinatura 10/1072002.

(SICON - 25/10/2002) 373055-37201-2002NE900187
EXTRATO DE CONVÊNIO N! 1230/2002

N' Processo: S454«)2-79. CNPJCanvenenle: O0375972OOOS37 . Convcnenle : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA. CNPJCONVENENTE: 22510405000110. Can
venenle : MINAS NOVAS PREFEITURA, Objeto: Atender as ati

vidades de manutenção do Sistema Nacional de Cadaslro Rurai ins
talação da Unidade Municipal deCadaslaroento - UMC Fundar.inio
Lcjal: IN/STN/rjl/97 Lei 8.666,93 Vigência: 25/10/2002 .1
25/10/2006. Dora de Assinatura: 17/1072002.

(SICON - 25/10/2002) 373055-37201-2002NE900187
EXTRATO DE CONVÊNIO N! 1240/2002

N'Proccssa 8455/02-11. CNPJConvencute: 00375ÍP72000B37 Convenente : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE

FORMA AGRARIA. CNPJ CONVENENTE. 1E4O45O50O0192. Convencnie : CAMPANÁRIO PREFEITURA. Objeto: Atender as ati

vidades de manutenção du Sistema Nacional de Cadastro Rural ins
talação da Unidade Municipal de Cadaslrarnerllo - UMC Fundurreuto

Oricnge enoenharia Lida fi-HBS Engenharia Lida - 7- Fhcni* to

Legal: IN/STNrtn/97 Lei B.666ffl3 Vigíncio: 25/10j2002 a

pografia projetos e Ltda.

25/10/2000. Data de Assinatura: 17/1072002

Ref.: Edital Internacionalde Licitação E&P-Corp N" 001/2002

/

Av. Chile, n' 65 - 12"andar- sjla 1704- centro - telefone:
21-2534.301» - Rro de linciro, RI, Brasil, CEP: 20035-900

\**

DIÜCEU ABRAHÃO
Gerenre

(Of. El. nT 1/2002)

CARLOS ARTUR PACHECO FERNANDES.

(SIDEC - 25/10/2002) 1330SB-37201-2002NE90DU03
(Of. El. S)n> /2002)

AVISO DE LICITAÇÃO

FORMA AGRARIA. CNPJCONVENENTE: 168B54B5O00188. Conveticnle : FRANCISCO DUMONT PREFEITURA. Objeto: Atender

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS N! 52/2002

EXTRATO DE TEBMO ADITIVO N1 1/2002

Objeto: Prestação de serviços de Transporte de Pessoal, de Cor
respondências e Pequenos Volumes nn Teniúuu] de Cubatão - TEtradas na PETROBRAS no item3 3.2.1. grupos A. B ou C. S.Ediuil:

Numera do Contrato' 8,7DD2. N' Processo: 5J16OO0O34J202-74.
Conu-atante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: DJ216553LM0I6D. Contra
tado : MARLIN INDUSTRIAL LTDA Objeto: Alterar a cláusula

15-00 boras, ou oíuido na Av. Brigadeiro Luiz Antônio. I0S9 - 2

crocomputadores, tendo por base osparágrafos l^el-.do artigo 65

CUB,localizada na Av. Dr.Joaquim Miouel Couto. 19B5- Município

de Cubotão/SP. 2. Habilitação: podctilD participar empresas cadas

poderá serconsultado a partir de28/10/02, emdias úteis, das13:00 as

du lei 8.666/93, nas mas- mas condições contratuais. Fundamenta

me da PEntOBRAS DISTRIBUIDORAS.A.-TOMADA PE PRE

Legal: lei 8.666/93 Vigência: 28/I0I2U0Í a 27/10/2003. Valor Total:

ÇOSGROS/TÉCUB - 052,02. da quantia de RI 20.00 (vintereais).

RÍ96.300.0O.

feilo cm favor da Conta Corrente n.' 10000-5. do Enrico do Brasil.

Agência 3IS0-I 3.A documentação e as prapDslas deverão ser apre
sentadas, iinpretcrivelmenie. no dia 13/1IA72 ls 09.30 lioras. no en
dereço constante do item 3.
ANTÔNIO CARLOS SCARPATO
Presidente da Comissau de Licitaçau
(Of. El. n! 227/2002)

as atividades de manutenção so Sistema Nacional de Cadastro Rural
instalação da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC Fun

damenta Leçal: IN/STN/Q1/97 Lei 3666/93 Vigência: 25/10/2002 a
25/1072006. Data de Assinatura: 17/10/2002.

(SICON - 25/10/2002) 373055-37201-2002NE900187

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

primeira do contrato original, com a inclusão para tacoçãn de 15 mi

andar - Liberdade - Sao PouId/SR. mcdianie ú apresentaçãodo com

provante de deposito bancário. ídenli ficado (fornecei CNPJj. cm no

ESTRATO DE CONVÊNIO N' 1250/2002

N' Processo: 8453/02-21. CNPJ Convcnenie: 00375972000B37 . Convenente • INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE

PETROBRAS DiSTRIBUIDORA S/A

NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE APOíO-SÃO PAULO

(SICON - 25/10/2002) 373055-37201-2002NE900187

Presidente da Comissão

Ponte de Recurso

Nota de Empcrdio

250370M2

2002NE90113S

250370O02

2oo2ne9üU39

Data de Assinatura: 22/111/2002.

(S1CON - 25/10/2002) 373053-37201-2002NE900014

EM RORAIMA

DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
RETIFICAÇÃO
No Extrata de Convênio N' 5/2002publicado no D.O de 10/10/2002

, Seção 3, Píg. 137. Onde se le: Valor global RI250.000.00 . valor
da parcela RI 12S.DD0.00 . Leia-se : Valor global R5 432 275,00 .
RS
VAIar transferencia RI 250.000,00 . Valor prev. prós ano
—- "'

183.275,00 .

(SICON - 25/1D/2002J 373029-37201-2002NE0M008

•^

MINISTÉRIO DU MlilO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE H DOR RnCl.TiSi >.S \.\ I

j-'''-'L,:A{:.

DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS

COORDENAÇÃO GERAL DL- UN1DADI-.S Dl. CONsLKV- í, Ã< i
SCI-N Trecho. Eti Sede do iiiAMA. CEI'. 70SlS-yt)()

Telefones. (611316 1079 FAX.: (61) 316 11 St)
hsf-A^

/2004/ CGEUC

Memorando Nl

Brasília, Y

Ao:

de txk-Jte de 2004.

Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental - CGL1C
Luiz Felipe Kunz Júnior

Assunto: Alteração de traçado para instalação do cabo óptico do OSRIO/GASVOL na REBIO
de Tinguá - RJ.

L

1
Em atendimento ao Memorando n° 173/2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA,
encaminhamos o Parecer Técnico n° 051/2004/DIREC/CGEUC/SAGIA relativo à alteração de

traçado para instalação do cabo óptico do OSRIO/GASVOL, bem como sobre a compensação
ambiental dos empreendimentos OSRIO/GASVOL (processo nD 02001.005084/02-63) e
GASBEL/ORBEL I e II (processo n° 02001.006142/99-82).

2

Da mesma forma, informamos que segue em anexo ao Parecer supra mencionado

o Memorando com a manifestação do chefe da REBIO de Tinguá.

Atenciosamente.

^

PROTOCOLO
DiLiCyiSAMA
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CARMEN TEREZA FLORENCIO
Coordenadora Geral
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS - DIREC

||||||'v COORDENAÇÃO GERAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - CGEUC

Parecer Técnico n° 051 /2004 - PIREC/CGEUC/SAGIA

Y•''"'" -

Assunto: Alteração de traçado para instalação do cabo óptico do OSRIO/GASVOL na Zdw.J&i.f
REBIO de Tinguá-RJ

(V.-\

1. Introdução e Antecedentes

O presente Parecer tem como objetivo atender ao MEMORANDO n5 173/2004 -

CGLIC/DILIQ/IBAMA o qual solicita informação sobre a aplicação da compensação
ambiental na Reserva Biológica - REBIO de Tinguá e manifestação do chefe da Unidade a

respeito das obras de instalação do cabo óptico que acompanha o traçado das tubulações
OSRIO e GASVOL, que implicará na travessia de cursos d'água no interior da Unidade de
Conservação
(

O empreendimento em questão é objeto do processo de licenciamento ambiental n2

02001.005084/02-63, o qual se encontra com a licença de instalação n9 289/2002
vencida. Para renovação da licença faz-se necessário o cumprimento da condicionante
que trata de compensação ambiental, alem disto, foi encaminhado à DILIQ o

MEMORANDO ne 30/2004 - NUC/DUTEC/GEREX/IBAMA-RJ, onde comunicou-se que
durante a instalação do cabo de fibra óptica que acompanha o traçado das tubulações
OSRIO e GASVOL, na REBIO do Tinguá, foi encontrado problemas de engenharia na
travessia dos Rios d'Ouro e Santo Antônio. Desta forma foi apresentado um projeto de
alternativa tecnológica para a travessia dos rios.
2. Considerações
Quanto à Compensação Ambiental

/ Nas condicionantes especificas da Licença de Instalação n5 289/2002 constam duas
W condicionantes relacionadas à compensação ambiental, quais sejam:

2.14- Apresentar relatórios de aplicação de recursos na REBIO Tinguá, no
Estado do Rio de Janeiro.

2.18 - Executar imediatamente o projeto de compensação ambiental a
DIREC/CGUC, em atendimento ao Art.36 da LeinQ 9.985/00(Lei do SNUC).

E de suma importância informar que nos autos do processo nQ 02001.005084/02-63,
encontra-se o Parecer Técnico 313/2002-IBAMA/DILIQ/CGLIC, o qual informa que a
compensação ambiental do empreendimento em questão foi definida em conjunto com o
processo n9 02001.006142/99-82, referente ao licenciamento Cabo Ótico na faixa do

GASBEL e ORBEL Ie II na área da Reserva Biológica do Tinguá/RJ.

J
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IBubi.

Nos autos do processo ne 02001.006142/99-82, consta o despacho da DIREC/Setor de

Compensação Ambiental , indicando que a compensação ambiental do empreendimento
será a execução do projeto de eletrificação da REBIO de Tinguá.
No mês em curso foi firmado o convênio 6000.0004055.04.4 entre a PETROBRAS e o

IBAMA/RJ, objetivando a eletrificação da sede e do laboratório da REBIO do Tinguá e
fornecimento de equipamentos de informática destinados à REBIO.
Quanto à interferência na REBIO do Tinguá

No processo n2 02001.005084/02-63 consta a Informação n2 034/2002-REBIO TINGUÁ,
com posicionamento favorável do chefe do Parque, à época a Sra Maria Lea Xavier.

Entretanto, foi apresentado alteração de traçado do projeto original, com uma alternativa
tecnológica, em função da impossibilidade da utilização do método do "Furo Direcionar,
devido ao afloramento rochoso do subleito dos Rios d'Ouro e Santo Antônio. Desta forma

optou-se pelo método de "Ensecadeira", muito utilizado e de fácil execução nos casos de
travessias de rios.
"w

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

3. Considerações Finais e Conclusão

Conforme exposto anteriormente, a compensação ambiental dos empreendimentos

referentes

a

implantação

de

fibra

óptica

no

traçado

das

tubulações

OSRIO/GASVOL(processo n2 02001.005084/02-63) e GASBEL/ORBEL Ie II (processo nQ
02001.006142/99-82), está contemplada no convênio 6000.0004055.04.4.

Assim sendo, esta Coordenação, nada tem a opor pela mudança do traçado proposto,
entretanto deverá ser cumprida todas as condicionantes elencadas nas licenças emitidas
para o empreendimento em questão, bem como o cumprimento do convênio
^

6000.0004055.04.4.

Éo Parecer, oqual submetemos à consideração superior.
.*

Brasília, 17 de setembro de 2004.

aiy Carlos M. Toknãno
Biólogo Marinho- Consultor

I8AMWPNUD/PROECOS
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Waidemar Pim Dantas
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M.morttndo n.1'094/2004 - Rcbio dYHnguâ
Du Clieiui da Rebio doTinguíYBAMA-RJ

Anirejoria dtf Licenciamento do tLÍ AMA/BSB
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SCEN Trecho 2Edifício Sede do Ibama - Bloco C- Io andar CEP 70818-900 - Brasília/DF
Tel: (61) 316-1293 Fax; (61) 316-0445

MEMORANDO N° / \$ /2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA
Em, *i de agosto de 2004.
Ao: Coordenador Geral deUnidades deConservação - CGUC.
Ivan Baptiston

Assunto: Compensação ambiental na REBIO de Tinguá - RJ para obra do "cabo ótico
do OSRIO / GASVOL".

Senhor Coordenador Geral,

1•
Em anexo, apresento a Vossa Senhoria cópia dos
memorandos 30 e 32 / 2004 - NUC/DUTEC/GEREX/IBAMA-RJ, que solicita à DÍLIQ se
manifestar sobre continuidade dessa obra na REBIO.

2-

Informo que alicença de instalação n° 289/2002 (em anexo), emitida para

implantação do cabo ótico, venceu em 19/12/2003. Para renovação da mesma, será necessário
o cumprimento da condicionante ril2_L4 que trata da compensação ambiental. Além disto,
não consta no processo n° 02001.005084/02-63, deste empreendimento, nenhum Termo de
aceite ou Termo deCompromisso sobre a aplicação destes recursos.

f

3Solicito a Vossa Senhoria informar-nos sobre a aplicação da
compensação ambiental na REBIO de Tinguá e uma avaliação técnica das conseqüências da
obra. de travessia de cursos d'água por parte dos servidores daquela unidade bem como a
anuência do seu Chefe, sem o que não será possível a DILIQ se manifestar quanto a
renovação da licença.

Atenciosamente,

Luiz Feüppe Kui

Coordenador Geral de Licenci

'V^

:ntal
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
PARECER N° 150/2004 - D1LIQ/CGLIC7COLIC

Brasília, 22 de setembro de 2004..
o

Do Técnico:

Verônica Marques Tavares - Engenheira Química.

Ao:

Coordenador de Licenciamento Ambiental
Paulo Roberto Ribeiro Arruda

Assunto:

Licença de Operação

Empreendimento:

Cabo Ótico ao longo da faixa dos dutos Rio de Janeiro - Belo Horizonte

^

(GASBEL, ORBEL le II)
Processo:

02001.006142/99-82

INTRODUÇÃO
A Licença de Instalação N° 86/2000 foi concedida em 18 de fevereiro de 2000, com validade de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Entre as condicionantes da LI, foi estabelecida
exigência em relação à compensação ambiental.

Em 16 de setembro de 2002, foi concedida Renovação da Licença de Instalação N° 86/2000,
com validade de 120 (cento e vinte) dias.
v^1

Em 18 de outubro de 2002, a Petrobras solicitou Licença de Operação para o Cabo de Fibra
Ótica na faixa de servidão dos dutos do Rio de Janeiro a Belo Horizonte.

Em virtude do não equacionamento da questão referente à compensação ambiental, a Licença
de Operação não foi concedida.

Em 6 de julho de 2004, foi solicitada autorização para pré-operação.

Em resposta à solicitação da Petrobras, o IBAMA informou que não há previsão legal para
emissão de autorização para "pré-operação"; informou que seria preciso solucionar a
pendência referente à compensação ambiental para que fosse emitida a Licença de Operação.

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

Em 22 de setembro de 2002, foi repassado memorando com parecer técnico da CGEUC
referente à compensação ambiental do empreendimento em questão.

Este parecer tem por objetivo subsidiar a decisão referente ao requerimento de Licença de
Operação para o empreendimento em questão.
ParecerTécnico n° 150/2004-Licença de Operação para Cabo Ótico sobre a faixa do GASBEL e ORBEL Ie I!
Página 1 de 3
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II.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste em implantação de condutos, geminados, de polietileno de alta
densidade - PEAD -, de 40 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, enterrados a uma

profundidade mínima de 80 centímetros em solo "normal" e 45 centímetros em solo rochoso na
faixa de servidão dos dutos ORBEL I, ORBEL II e GASBEL. Os cabos de fibra ótica serão
instalados dentro dos condutos de PEAD. O empreendimento atravessa a Reserva Biológica do

Tinguá - unidade de conservação federal - por cerca de 2,5 km, motivo pelo qual, apesar do
pequeno impacto ambiental, foi exigido o licenciamento para o trecho na área da REBIO.

III.

ANÁLISE

„___^_^___^

A Renovação da Licença de Instalação N° 86/2000 foi concedida com as seguintes condições
específicas de validade:
2 - Condições Específicas:

'•%••'

2.1 Adotar fielmente, durante o período das obras, todas as recomendações constantes
das especificações técnicas apresentadas pelo empreendedor e seus procedimentos
construtivos.

2.2 A PETROBRAS deverá apresentar à chefia da REBIO Tinguá o cronograma das
atividades que serão desenvolvidas no interior da Unidade de Conservação, para sua
aprovação.

2.3 Apresentar à Chefia da REBIO Tinguá a lista completa de todos os operários da obra.
Enquanto os trabalhos estiverem sendo realizadas na REBIO, a Petrobras manterá um
funcionário na área.

2.4 O horário de permanência na REBIO Tinguá será restrito ao período das 8 às 18 h.
2.5 Deverão ser cumpridas fielmente todas as recomendações contidas no documento
"Especificação Técnica ET-0600-5510-764-PPT-006", folhas 12 a 14. Ressalva-se que as
recomendações do item 1.4serão para todo o trecho da REBIO e não apenas para os km
28 a 31,5.

2.6 Apresentar, semestralmente, relatórios de acompanhamento do PRAD.

2.7 Apresentar relatórios semestrais do programa de controle, fiscalização e
monitoramento para:

"

•

pleno funcionamento dos dutos existentes e do cabo de fibra ótico a ser instalado;

•

que a faixa de servidão não funcione como meio de penetração para o interior da

REBIO Tinguá.

2.8 Executar imediatamente o projeto apresentado à DIREC/CGUC, em atendimento ao
art. 36 da Lei n° 9.985/00 (Lei do SNUC).

Conforme informações do Chefe da REBIO do Tinguá, o empreendimento está concluído,
tendo sido atendidas as condicionantes quanto ao cumprimento do horário de permanência na
REBIO, quanto ao repasse das informações solicitadas.
Quanto aos relatórios semestrais, a renovação de Licença foi concedida com validade de 120

(cento e vinte) dias. Após pouco mais de 30 (trinta) dias, foi requerida Licença de Operação.
Todavia, o procedimento para concessão de LO não foi concluído, uma vez que não havia sido
concluído o equacionamento da questão referente à compensação ambiental. Assim, apesar do
lapso de tempo ter sido superior a 120 (cento e vinte) dias, não consta nos autos do processo
encaminhamento de relatórios semestrais, os quais, segunfo chefe da REBIO, foram

Parecer Técnico n° 150/2004 - Licença de Operação para Cabo Ótico sobre afaixa do GASBEL e ORBEL Ie II ^ ^/^
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apresentados naquela unidade. Em virtude disso, deverá ser apresentado relatório ambiental
referente ao PRAD e referente ao programa de controle, fiscalização e monitoramento.
Assim, considerando que o empreendimento foi classificado como de baixo impacto ambiental
- uma vez que já existia a faixa de servidão do dutos -; que não foram constatados problemas
durante a implantação; que as condicionantes referiam-se - exceto no que tange à
compensação ambientai - a aspectos da execução do projeto e cuidados a serem observados
em função de o empreendimento atravessar REBIO; e que, relativo à compensação ambiental,
foi assinado convênio; não vemos impedimento à concessão da Licença de Operação.

As informações referentes à anuência do Chefe da REBIO foram obtidas, pessoalmente, em
reunião no IBAMA/Sede em 17 de setembro de 2004. Em 22 de setembro de 2004, foi

repassado formalmente pela CGEUC posicionamento referente à regularidade do Convênio
6000.0004055.04.4 para a compensação ambiental.

Em 17 de setembro de 2004, foi encaminhado pela PETROBRAS, mediante fax, cópias de
documentos apresentados em 18 de outubro e 11 de novembro de 2002, conforme protocolos
do IBAMA apostos às cartas que encaminharam o pedido de LO e os comprovantes de
publilcações do pedido. Tais documentos não haviam sido anexados aos autos deste processo
na ocasião.
w

IV.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:

Diante do exposto, sugere-se a concessão da Licença de Operação para o sistema de Cabo

Ótico ao longo da faixa de servidão dos dutos GASBEL, ORBEL I e II, com as recomendações
a seguir:

1. A PETROBRAS deverá apresentar à Chefia da Reserva Biológica do Tinguá, para sua
anuência, todas as atividades necessárias à manutenção e à inspeção do sistema de cabo
ótico, bem como, informar o cronograma das atividades e apresentar lista de todos os
envolvidos nas mesmas.

2. Apresentar relatório ambiental referente à recuperação de áreas degradadas, em 30
(trinta) dias.
3. Apresentar - em 30 (trinta) dias e, após o primeiro, semestralmente - relatórios do
programa de controle, fiscalização e monitoramento do cabo de fibra ótica.
4. Efetuar o programa de compensação ambiental, conforme convênio assinado.
<^^,

r

itMnAAS/V

erónica Marques Tavares
Engenheira Química
IBAMA/DILIQ/CGLIQ
SIAPE: 1448778
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
PARECER N° 152/2004 - DILIQ/CGLIC/COLIC

Brasília, 22 de setembro de 2004.

o

Do:

Coordenador de Licenciamento Ambiental
Paulo Roberto Ribeiro Arruda

Assunto:

Licença de Operação

Empreendimento:

Cabo Ótico ao longo da faixa dos dutos Rio de Janeiro - Belo Horizonte
(GASBEL, ORBEL le II)

Processo:

02001.006142/99-82

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento consiste em cabos de fibra ótica instalados dentro de condutos de
polietileno de alta densidade enterrados ao longo da faixa de servidão dos dutos GASBEL,
ORBEL I e II, no trecho em que atravessa a Reserva Biológica do Tinguá (cerca de 2,5 km).

ANALISE

O empreendimento iniciou-se em fase de Licença de Instalação, concedida sob N° 86/2000, a
qual foi renovada em 16 de setembro de 2002. Em virtude do não equacionamento da questão
referente à compensação ambiental, a Licença de Operação ainda não havia sido concedida.
Considerando que empreendimento se encontra concluído, as condicionantes de Licença de
Operação foram atendidas, exceto à referente à compensação ambiental e que no que se
refere ao assunto, foi assinado convênio, aprovado pela CGEUC, coaduno com o Parecer
Técnico N° 150/2004, de que não há impedimentos para emissão da Licença de Operação
requerida.

III.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:

Diante do exposto, sugere-se a concessão da Licença de Operação com as recomendações do
referido Parecer Técnico.,

r^ií&L

Pa/ílo/Ròbérto Ribeiro Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental
ParecerTécnico n° 150/2004- Licença de Operação para Cabo Ótico sobre a faixa do GASBEL e ORBEL Ie li
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

FAX N° 061 -316-1305

.;-.>-•

SAIN - Av. L4 - CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 3161290
DESTINATÁRIO: DR. LEONARDO FLORENCIO DE SOUZA/Gerente Setorial Petrobras

Cabo Ótico na ReBIO Tinguá (Dutos: GASBEL e ORBEL I e II)
N° DE FAX: (021)3876-2121

DATA:

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 02

N° DO DOCUMENTO:

,:_- Z'
y/fi.
IO

/09/2004

MENSAGEM/TEXTO

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do Cabo ótico na

REBIO do Tinguá ao longo da faixa de servidão dos dutos GASBEL, ORBEL I e II,
informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de janeiro de 2000 definiu os custos
operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA.
Sendo assim, a PETROBRAS deverá efetuar o pagamento referente à

Licença de Operação do empreendimento em apreço, conforme as seguintes
instruções:

1. Documentos para pagamento:

utilizar duas guias do Documento de

Recolhimento de Receitas - DR, sendo uma referente ao pagamento da LO e
outra à Análise dos documentos, preenchendo com os códigos abaixo
discriminados:

LICENÇA DE OPERAÇÃO
No item especificação, escrever:

Código 5017 - Cabo ótico - REBIO do Tinguá (Dutos GASBEL, ORBEL Ie II)
No item valor do documento, escrever:
R$ 2.800,00

ANÁLISE
No item especificação, escrever:

Código 5027 - Cabo ótico - REBIO do Tinguá (Dutos GASBEL, ORBEL Ie II)
No item valor do documento, escrever:

R$2.017,03

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

3. Logo após o pagamento solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos referidos
DRs para esta Coordenação para a liberação da respectiva Licença de Operação.
Atenciosamente,

y y ..

Ibetíò Arruda
e Licenciamento

O^iAPIH ^AXCÜBVTSN. DOC
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Valor da Análise
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PROTOCOLO
D1UQ/IBAMA
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A,

UiÁ

DATA:J*0t

PETROBRAS

ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB - Q7 3 / Q £ Rio de Janeiro,

0 3 NOV. 20Q4

limo. Sr.
Paulo Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA

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

Ref: Implantação deFibra Óptica na faixa do Gasoduto RioBelo Horizonte-(GASBEL)
Pedido de LO solicitado em 11/11/2002
/

Licença de Instalação - LI 11o 086/2000

Ass: Encaminhamento da Guia de Recolhimento devidamente paga

Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental para implantação do sistema de fibra
óptica na faixa do duto GASBEL, estamos encaminhando o recibo de comprovação de
pagamento das Guias de Recolhimento necessária para concessão a LO pelo IBAMA
Colocamos-nos à disposição deste Instituto para qualquer esclarecimento que se fizer
necessário através do coordenador Luiz Felipe, nos telefones 3876-5328 / .9887-0913

^

Atenciosamente,

yA&y$B>>
*<:\£**n
/Leonardo Florencio de Souzaj*^*

3»

' Gerente Setorial EngenteaFfe de Avaliação Ambiental
Anexo: 2 guias de pagamento

1
ENGENHARIA / IEGEN I EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental (EAMB)
Rua General Canabarro, SOO / 8°andar- Maracanã

Tels.: (021] 3876-5328
CEP 20271-900

Fax. (021) 3876-2121

Rio de Janeiro - RJ

Brasil

V

,*ÍVrvQ~

couc

A/e, fau&o
-íi. u

ou

j

PETRÓLEO BRASILEIRO

m

S.A.

PETROBRAS

ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB -Q 7 3 / O 4 Rio de Janeiro,

0 3fl^ ^ . $:
\

limo. Sr.
Paulo Arruda

Coordenador de Licenciamento Ambiental

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA
SAfN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL - C, Distrito Federal - Brasília
Cep 70800-200

Ref: Implantação de Fibra Óptica na faixa do Gasoduto Rio Belo Horizonte-(GASBEL)
Pedido de LO solicitado em 11/11/2002

Licença de Instalação - LI n° 086/2000
^

Ass: Encaminhamento da Guia de Recolhimento devidamente paga

Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental para implantação do sistema de fibra
óptica na faixa do duto GASBEL, estamos encaminhando o recibo de comprovação de
pagamento das Guias de Recolhimento necessária para concessão a LO pelo IBAMA
Colocamos-nos à disposição deste Instituto para qualquer esclarecimento que se fizer
necessário através do coordenador Luiz Felipe, nos telefones 3876-5328 / 9887-0913

>w

Atenciosamente,

üdyinal assinado ocr
WILSON J. DE OLIVEIRA
Consultor Técnico

/

ftlatr.: 0BO4O4-O
-W.atrw.QftQSÇÍ:?..

J Gerente Setorial Engenharia de Avaliação Ambiental
Anexo: 2 guias de pagamento
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CEP 20271-900
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASiLBRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS*
)

Ai-

IBAMA

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 411/2004
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 24 do Anexo I ao Decreto 4.756, de 20 de junho de 2003, que

aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no D.O.U. de 23 de junho de
2003, e artigo 8o do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA n° 230, de

14 de' maio de 2002, publicada no D.O.U, de 21 de junho de 2003, RESOLVE:

expedir a presente Licença de Operação à:

EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
CNPJ: 33.000.167/0088-62

ENDEREÇO: Rua General Canabarro, 500 - T andar - SEGEM/COEMA
CEP: 20271-900

CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ

TELEFONE: (21) 3876-5328
REGISTRO NO IBAMA:

FAX: (21) 3876-2121

Processo N° 02001.006142/99-82

relativa à operação do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos
e do gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte (ORBEL I e II e GASBEL), entre o
Terminai de Campos Elíseos, focalizado no Município de Duque de Caxias, e
Refinaria Gabriel Passos, localizada no Município de Betim.
C

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 4 (quatro) anos, a partir desta
data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos
demais anexos que, embora não transcritos, são partes integrantes deste
licenciamento.

Brasília,

n

1

a

CONDIÇÕES DE VALÍDADE DESTA LICENÇA DE OPERAÇÃO H* 411/2004
1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Esta Licença de Operação deverá ser publicada conforme a Resolução n°
006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que as
cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.2 Qualquer alteração das condições de projeto e operação deverá ser precedida
de anuência do IBAMA - DÍLÍQ e Chefia da Reserva Biológica do Tinguá.
1.3 O JBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso
ocorra:

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

1.4.

]'

O IBAMA (Sede, REBiO Tinguá e GEREX-RJ) deverá ser comunicado,
imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause
impacto ambiental.

2.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1 APETROBRAS deverá apresentar à Chefia da Reserva Biológica do Tinguá, para
sua anuência, todas as atividades necessárias à manutenção e à inspeção do
sistema de cabo ótico, bem como informar o cronograma das atividades e
apresentar lista de todos os envolvidos nas mesmas.

2.2 Apresentar relatório ambientai referente à recuperação de áreas degradadas, em
30 (trinta) dias.

2.3 Apresentar - em 30 (trinta) dias e, após o primeiro, semestralmente - reiaíórios
do programa de controle, fiscalização e monitoramento do cabo de fibra ótica.

a •

2.4 Efetuar oprograma de compensação ambienta!, conforme convênio assinado //l) '

fsy-

y%'éír%i
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Anexo 1
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Ministério do Meio Ambiente
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E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Recebido em: 17^3/2016 ,,

j&tmáí*

PEDIDO DE VISTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
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01. N° DO DOCUMENTO/PROCESSO
02001.006142/99-82
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A - IDENTIFICAÇÃO

'-

™_-._

—^-,-

-.<*•^c:A•:.•-ii,•^

^Ét

02. NOME DO INTERESSADO OU REPRESENTANTE LEGAL
Ivan Rezende
03. CARTEIRA DE IDENTIDADE
653520

04ÓRGÃO ÉXPEDIDOR/UF"

05. CPF

SSP-GO

247236811-91

06. EM PRESA

Ar-Htx

y&^.s

07. CNPJ

Petrobras

08. ENDEREÇO
SAN Quadra 01 Bloco D Edifício Petrobras

09. TELEFONE (DDD-NÚMERO)

10. FAX (DDD-NÚMERO)

11, ENDEREÇO ELETRÔNICO

62 3429 7221

ivanrezenaetaipetropras.com.Dr

B- AUTORIZAÇÃO PARA OBTER VISTAS (CASO NÃO SEJA OPRÓPRIO INTERESSADO)
12. NOME DO (A) AUTORIZADO (A)

<w

13. CARTEIRA DE IDENTIDADE

"

"

14. ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF

15. CPF

18. FAX (DDD-NÚMERO)'

19. ENDEREÇO ELETRÔNICO

16. ENDEREÇO

17, TELEFONE (DDD-NÚMERO)
C- TIPO DE SOLICITAÇÃO
20. (

) VISTA DO DOCUMENTO/PROCESSO

Jt
(

f X ) CÓPIA IMPRESSA

', CÓPIA EM CD-ROM
) CÓPIA FOTOGRÁFICA

O que for mais rápido
D-EXTENSÃO DA CÓPIA

21. ( X ) CÓPIA INTEGRAL

) CÓPIA PARCIAL

FOLHAS N°

22. INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR ES

IMPORTANTE

*Este formulário deverá serentregue no Protocolo Gerai do Ibatna e após o seu cadastramento, será encaminhado à Unidade
em que se encontrar o processo e/ou documento.

C

*No caso de documentos sigilosos, ointeressado deverá apresentar instrumento de mandato que comprove
a representação iegal da empresa titulardo processo/documento.

*Cópias com autenticação somente serãofornecidas em papei.
*Anexar Atos Administrativos correspondentes

*Acópia solicitada em papel somente será providenciada após orecebimento do comprovante de pagamento
da Guia de Recolhimento da União- ( GRU). Asolicitação de cópia em mídia CD deve vir acompanhada de dois cds para
cada processo e/ou documento.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1750 -1290

www. ibama.gov.br

OF 02001.002783/2016-57 COEND/IBAMA

Brasília, 22 de março de 2016.

Ao Senhor Ivan César Lobo Rezende

SAN QUADRA 1 BI. D Edifício Petrobras
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

W

CEP.: 70040901

Assunto: Envio de cópia digitalizada do processo administrativo n°
02001.006142/99-82. PEDIDO DE VISTA N* 02001.004695/2016-90.

Senhor,

1. Conforme pedido de vista do processo administrativo n5 02001.006142/99-82, cujo
interessado é a empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - REFINARIA DUQUE DE

CAXIAS, encaminho cópia digitalizada do referido processo.

"w

Atenciosamente,

IMÁ

MATHEUSTERNANI

OZ

Coordenador Substituto do COENI •/IBAMA

IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000188/2016-87

Data:

16/06/2016

Local:

COEND

Hora Início:

14:30

Hora Fim:

16:00

2. Participantes
Nome

Instituição / Área

Pres

Endereço Eletrônico

Telefone

Ricardo
Resende

Petrobras/TIC

Sim

ricardo@petrobras.com.br

(0xx21)9985-5721

Petrobras/TIC

Sim

juliomiranda@petrobras.com.br

(0xx21)9813-3250

antonio.sales@petrobras.com.br

(0xx21)9998-1495

Júlio César

L,

L. de
Miranda

Rubrica

|OSE

ANTÔNIO

Petrobras/GAPRE-EB Sim

SALES
Gustavo

Henrique

Petrobras/SMS

Sim

gustgomes@petrobras.com.br

(0xx21)9990-6218

Petrobras

Sim

ivanresende@petrobras.com.br

(0xx61)3429-7221

Sim

guilherme.vendramini@ibama.gov.br

33670810

Ibama

Sim

matheus.dalloz@ibama.gov.br

(0xx61)3316-1290

COEND

Sim

claudia.barros@ibama.gov.br

06132331876

Gomes
Ivan

Resende
Guilherme

Vendramini COEND
Pereira
Matheus F.
Dalloz
Claudia

Jeanne da
Silva
Barros

^

3, Assunto

Análise sobre licenciamento ambiental do sistema de fibra ótica - faixa do oleoduto Orbel I.

4, Referencia

5. Pauta

Apresentação da Petrobras sobre a tipologia Fibra Ótica; Apresentação de demanda quanto à renovação/revogação
da Licença de Operação
6. Texto da Ata

A reunião foi demandada pela Petrobras, tendo como pauta principal a discussão sobre a
Licença de Operação do cabo de fibra ótica instalado na faixa de dutos entre Rio de

Janeiro e Belo Horizonte (ORBEL I, GASBEL I, ORBEL II). Ainstalação da Fibra Ótica
nessa faixa ocorreu através do processo nQ 02001.06142/99-82.

APetrobras contextualizou a situação dessa instalação, sendo que a Fibra Ótica fora
IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

licenciada pelo Ibama edesde ovencimento da LO {LO n^ 411/2004) estrj pendente sua

renovação. Por essa razão, hD um questionamento da UC Rebio do TinguQ - RJ sobre a
validade da autorização ambiental para ofuncionamento da linha. Informou também que a
Petrobras havia solicitado ao Ibama, àépoca do vencimento da LO, asua renovação
Foram destacadas as características de construção, montagem e operação desse tipo de

instalação, destacando-se que na fase de operação não hD impactos ambientais de

quaisquer natureza, especialmente pelo fato de não haver quaisquer contaminantes Além

disso, a instalação estQ incluída na mesma faixa de servidão dos dutos, oque siqnifica

estar sob os mesmos procedimentos de segurança e manutenção de faixa

OIbama pontuou que atualmente, para obras de dutos mais recentes, a instalação vem

sendo feita em conjunto com algum duto de transporte, o que inclui a linha da fibra ótica

no escopo da mesma licença, o que se considera um procedimento ideal

Foram indicados alguns encaminhamentos possíveis para opleito: a) ainexigibilidade d?

LO para a linha da fibra otica, por se tratar de uma operação sem risco ambiental- b) t>.
renovação da LO existente, porém demandando verificação do cumprimento das
condicionantes associadas; c) a retificação da LO de um dos dutos de transporte nessa
íaixa, incorporando a fibra ótica.

APetrobras manifestou interesse pela primeira opção - inexigibilidade, e para
fundamentar opedido apresentou cópias de documentos emitidos por outros órgãos de
licenciamento ambiental (estaduais), nos quais consideram ser uma instalação sem
impacto e risco ambiental em sua fase de operação.

APetrobras protocolou, nesta data, o Ofício TIC/CPTC/GRST 0006/2016 com anexos
detalhando a solicitação de analise do pleito.

7. Pendências e encaminhamentos

Data Limite

ResponsQvel

Nenhum Item de Pauta foi Informado!

IBAMA
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DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEtO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

ASSUNTO: Oc&ScrfrHcWto eígm- én^A
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yy PETROBRAS

Assinatura

Rio de Janeiro, 16 de junho de 20Í.6J'"Oè.^
TIC/CPTC/GRST 0006/2016

\'An_

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

À Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
At. Sra. Claudia Jeanne da Silva Barros - Coordenadora de Energia Elétrica,
Nuclear e Dutos
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 Brasília-DF

Assunto: Licenciamento Ambiental de Fibra Ótica ao longo da faixa de

(^

servidão dos oleodutos e gasodutos (ORBEL Ie II e GASBEL) - LO n° 411/04.
Prezada Senhora,

Vimos, por meio desta, solicitar orientação para a regularização da operação
do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto
(ORBEL I e II e GASBEL), entre Rio de Janeiro-RJ e Belo Horizonte-MG - anexo
1.

•—

Em diligências recentes em nossos arquivos não foi possível localizar a
emissão da renovação da licença de operação válida para esse
empreendimento, ou a emissão de ofício, pelo IBAMA, atestando a dispensa
ou inexigibilidade de licenciamento ambiental para este tipo de
empreendimento, embora tenha sido observado que foi publicado no Diário
Oficial da União de 12/11/2008 requerimento ao IBAMA de renovação da
Licença de Operação n° 411/2004 -anexo 2 , feito pela Petróleo Brasileiro S.A Petrobras, por meio da Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações em 07/10/2008.
Tendo em vista que a implantação da fibra ótica destinou-se, exclusivamente,
a garantir o nível de confiabilidade e segurança na transmissão de dados e
informações da Petrobras, não gerando impactos ambientais significativos
por se tratar de uma atividade não poluidora, pode-se pressupor que esse tipo
de empreendimento não é passível de licenciamento, entendimento esse que
foi adotado por técnicos do IBAMA à época da implantação do
empreendimento, conforme se observa do anexo 3, e por diversos órgãos
ambientais estaduais, conforme exemplificado no anexo 4. Acreditamos que
essa conclusão decorre do fato de que o cabo de fibra ótica não traz impactos
ambientais, especialmente quando utiliza a mesma faixa de servidão de dutos
regularmente licenciados.
Desde já nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais,
através do Sr. João Batista Machado Pereira, por meio do telefone
(21)3876-4442 ou pelo e-mail pereira.joao@petrobras.com.br, ao mesmo

~~
«•**"

V-iví^ i-

£j\è \*=> ^9.J\

-^

tempo que reiteramos nossos votos de estima e consideração.
Respeitosamente,

c
João Batista Machado Pereira
Pe

Gerente de Garantia de Recursos e Serviços de Telecomunicações
Anexo(s): Anexo 1 - trata-se Licença Operação numero 411/2004.
Anexo 2 - trata-se publicação DOU requerendo renovação da LO.
Anexo 3 - trata-se de despacho IBAMA a cerca de dispensa de
licenciamento ambiental.

Anexo 4 - trata-se de evidências de dispensa de licenciamento
ambiental em jurisdições estaduais.
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IM°: 12jm Y,

SISTEMA DE LICENCIAMENTO 0
ATIVIDADES POLUIDORAS

nSSSRB

DATAJ
RECEBIDO:

REQUERIMENTO
1, SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:
[~~J LICENÇA PRÉVIA (LP]
I

I

I UCEMÇAMWOTALAÇAOILI)

|

1REHOVAÇAO DE LICENÇA PRÉVIA (RLP|

VZ3 RENOVAÇÃO DE UCEHÇA DÊ WSFALAÇAOIMJ)

l~~} LfCENÇADE OPERAÇÃO (L.O)

pt~l RENOVAÇÃO DE LICENÇA DC OPERAÇÃO (RLO)

! L1CEHÇAOE AMPLIAÇÃO

|
| OUTROS
Z. CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA)

D-

D- D

ap

w_

3, LICENÇA ANTERIOR

"U

UD L° B

"• 411/2004

4. DADOS DO REQUERENTE
Nome ou Razão Social

PETRÓLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS

Enderece (avenida, rua, estrada, efe}

CGC/CPF
33.000.167/0011-83

Cep

Av. Rfo Branco, 1 - 4o andar - Centro

Fax (DDD)

20090003

Telefone (DDD)
(21) 3487-fi20S

Município

Cidade

Estado

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

RJ

Endereço Eletrônico

(21)3467-6361

5. REPRESENTANTES LEGAIS

Nome
Jorge Machado Lisboa

CPF
547980437-53

Nome

CPF

Nome

CPF

6. ORGAO FINANCIADOR

Petróleo Brasileiro S A - PETROBRAS
VALOR DO EMPREENDIMENTO:

7. CONTATO

Nome

E-mail:

Carlos Alexandre dos Santos Oliveira

cario6_alexandre@petoobrBS.coin.br

Endereço para Correspondência
Av. Almirante Barroso 81,21' andar /TíC/pg/sms
Cep

Tetafone (DDD)

Fax (000)

20031-004

(21) 322W097

(21) 3229-0709

8.

DECLARO, PARAOS DEVIDOS FINS. QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE

REQUERIMENTO REALLMR-S&A DE ACORDO COM OS DADOS TOANSCRITOS EANEXO INDICADOS NO ITEM 9 (NOVE),
NO VERSO DO FORMULÁRIO.
'
''

ANEXO IV. I
IBAMA

Petróleo Brasileiro S.A
PETROBRAS

-f-

-A*- v

Noms

Assinatura: -

A'.-/'

*&££-?£

Local, Dia, Mês, Ano

Rio de Janeiro, 02 de Outubro de 2008

m».'

Mrtt. CBW2.0

Õ. DESCRIÇÃO DA(S) ATTvlDADE(S) (tocalteaglo e deacrição técnica do afnpreendimerrta)
Operação de cabo de fibras óptica ao longo da faixa de servidão existente dos oleodutos e
gasodutos (ORBEL I e II e GASBEL), entre as Refinarias Gabriel Passos, localizada no
município de Betim/MG e o Terminal de Campos Eliseos, localizado no município do Rio
de Janeiro.

Os serviços consistem em operar e manter as fibras ópticas que foram instaladas em 2
tubos de PEAD (Poltetileno de atta densidade) de diâmetro externo de 40 mm, enterrados
diretamente no solo.

-J

10.OBSERVAÇÕES

ANEXO IV,l-l
IBAMA

Petróleo Brasileiro S.A
PETROBRAS

3^
SERVIÇO PUBLiCO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NÃTüRÃiS RENOVÁVEIS IBAMA

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 411/2004
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MBO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que ihe
conferem o art. 24 do Anexo i ao Decreto 4.756, de 20 de junho de 2003, que

^gravou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no D.O.U. de 23 de junho de

iíBlSfc-e artigo 8o do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MlvSA n° 230, de

14lÈU8b de 2002, publicada no D.O.U, de 21 de junho de 2003, RESOLVE:

w-

expedir a presente Licença de Operação à:

EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
CNPJ: 33.000.167/0088-62

ENDEREÇO: Rua General Canabarro, 500 - T andar - SEGEN/COEMA
CEP; 20271 -900

CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ

TELEFONE: (21) 3876-5328
REGISTRO NO IBAMA:

FAX: (21) 3S7B-2121

Processo N* 02001.006142/99-82

relativa à operação do cabo de fibra ótica ao longo da faixp cte servidão dos oleodutos
e do gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte (ORBEL . e H e GASBEL), entre o
Terminal de Campos Elíseos. localizado no Município de Duque dê Caxias, e a
^

Refinaria Gabriel Passos, localizada no Municfpiode Betirn.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 4 (quatro) anos. a partir desta
daíaT observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos
demais anexos que, embora não transcritos, são partes integrantes deste
licenciamento.

Brasília,

11 NOV 2004

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
Presidente d 3 IBAMA

^J

•»,,»•'

21o

CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 411/2Ô04
1, CONDIÇÕES GERAIS
1.1

Esta Licença de Operação deverá ser publicada conforme a Resolução n°
006/86 do Conseího Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que as

^

cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao íBAivIA.
1.2 Qualquer alteração das condições de projeto e operação deverá ser precedida
de anuência do ÍBAMA - DJLíQ e Chefia da Reserva Biológica do Tinguá.
1.3 O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes ©as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso
ocorra:

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
» omissão ou falsa descrição de informações refevantes que subsidiaram
a expedição da Licença;
1.4,

2.

• superveniencia de graves riscos ambientais e de saúde.
O ÍBAMA (Sede, REBJO Tinguá e GEREX-RJ) deverá ser comunicado,
imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause
impacto ambientai.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

(^ 2.1 APETROBRAS deverá apresentar à Chefia da Reseiva Biológica do Tinguá, para
sua anuência, todas as atividades necessárias à manutenção e à inspeção do
sistema de cabo ótico, bem como informar o cronograma das atividades e
apresentar lista de todos os envolvidos nas mesmas.

2.2 Apresentar relatório ambientai referente à recuperação de áreas degradadas, em
30 (trinta) dias.
2.3 Apresentar - em 30 (trinta) dias e, após o primeiro, semestralmente - relatórios
2.4

do programa de controle, fiscalização e monitoramento do cabo de fibra òítca.
Efetuar o programa de compensação ambientai, conforme convênio assinado.

y

N"220, quarta-feira, 12 de novembro de 2008
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AVISO ÜF LICENÇA

EXTRATO DE CONTR,\TO Nü 42/200H

A Petróleo Brasileiro S.A - Pctrobms, através de sua Ge-

N" llroccs'o: 54501002071200891, Conrratunie: INSTITUTO NA

tfiticia Executiva de Tecnologiada Informação e Telecomunicações,
toma.pública que requereu cm 07/10/2008 ao Instituiu Brasileiro do

CIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA. CNPJ

Meio Ambiente o doa Recursos Naturais Renováveis • IBAMA, a

JÚNIOR LTDA -Objeta. Con^nicSo de ?3,30km de tinido vicimua,
j üerem £K£4:u[ddiki m> PjmjüU> de Aiihe-icUmenUi Moju, lot-Uliíiidü eIu
Município d? Sanraiilni-Pu Fundümciilj Lega)1 Lcj Í666/93. Viycn-

Conlr.ii.Ldu. 05574132000140. Conlraludn ; CONSTRUTORA LEAL

AVISO DE LTC1TAÇÃO
PHEGÃO Nn 24/JU09

renovoçfio de sua Licença de Operaçüo LO n* 411/2U04, pelo piazo
de validade, paia a operação de cabo de fibras óptica ao longo da
fiii*ade servidão cxbHlctite dos oleodutos, e gosodutoa(ORBEL I c 11

ein: 12/11/200K a ll/0o/2009. Vulor Tolah RSfiOt.2fi6,26. Fonte'

c GASBEL). enlrc as Refinarias Gahriel Passos, localizada no mu-

176370002 - 200SNE9002Ú5. Duto de Assinatucai 10/I1/200S.

O8I1OO as 12li00 c de 14h as I7li00 . ENDEREÇO: WWW.comprasnct.Eov.br MARABÁ - I'A , Entrega das Ptoptisrasr a par,ir de

tifcEpia de BctinVMG o o Terminalde Campos Eltseos. localizado no
município do Rio de Janeiro.

(SICON - 1I/I1/200Í) 373037-37201-2UU1ÍNE900061

12/11/200S as OfthOO no site wwweomprasnct.gov.br Abertura das
Propostas: 247H/2Q0ri ús lOhOO site wiwv.comprasncl.üov-br

JORGE MACHADO LISBOA

Gerente de Ojicraçics de Recursos c Serviços

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

O Miniatiífio, do Dcíenvolviinemü Ajíimid, C<>!?i 01 6f2 452/000)97 e a Coopeiativa dt Aüwqsmiíi e ScrviçOri nrüliipíi*'; ai» Dcie^nvolvimento Rural - COOPERVIDA. CNPJj 03.719,35í/000]'7B. Ob-

jelo: Tjorroyor "de oficio" o prazo de vigêncio do Convflnio original

bliCEida tio DO de 0ii.'ll/200í foi Eillerado OBJETO1 Cotistilui ob

SUPERINIENDÉNCIA REGIONAL
DA BAÍOA

ücnvoKnmcnto do Assentamento - PDA; Plano de Recuperação do
Asscnt.Lnicntíi - PRA c Relatório Ambiental Simplificado - RAS, í|tte.
ileverüo -ier realizados de aeordocom o Termo rle Kcfcréneia cons

E REFORMA AGRÂRLV

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE SANTARÉM

29/12/200}, os OilhOO.

SUELlRlA DE LIMA DUARTE
Presidente i\-i Cuniissilo Especial de Licitacün.

do Bahia (SR-05), loealizodd na Au Ulisses Guimarães, 11" 640, CAB,
Salvador - Ela, em üícndimenlo ao que es(4 eitnbelecido nu Dcerelu
4.887.110 20 de novembro de 2003 c no urt. 10, í 1" da IN/iNCRA/N"

49, de 2')/0Q/200lj FAZ SABER ,1 todoi íiuantn o presente editul
virem fii ilclc cijnheciinentíi tiverem, que COMUNICA aa* Srs. Nuir
Guedes de Mello, proprietária da Fazenda denommaJa Talismã, Rcgi^inidj nu Cihtdíiln de Ri-gLHfiii de Imóveis, do Ciiiniiieii de Muragogípe, sob Nú 12.363, as fls 107 u I0Ü verso, do Livro 3-R,
cadasüadí no INCRA srjb n" 321.125 0I0.B98-4, com irea de «7 00

(SIDEC - 11/11/2008) 373037-37201 -200BNE9000.il

hectares; O Sr. J0J0 Rangel, proprietário de uma área de terra no

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

lugar denominado "Capanema", do disiriio do Gunl Matriculada tio
Cartório de Etegistro de Imóveis da Comarca de Maragogipc,Livro de
Registra Gir&d, syhi N^s R-5'779 e Av-oí779. em 17 de uuüsiu de

1983; Woller Luiz dos Sainos SA,proprietário dos imóveis: fazenda

E SERVIÇOS GERAIS

Boa Ehperança, Mitlricnl-jdu no Canário ile Registro de Imóv^ES da

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Comarca de Maragogipc, Li\to de Registro Geral, sob N" Rl/1234,

EXTHATO DE DISPENSA HE LICITAÇÃON* I7É/ÍHMS

N" acesso: 545010020JI200Í91. Conlratante: INSTITUTO NA-

N" Itíoicsso: 540000028 2C20DH7Ú . Objeto: Contratação de presfaciLo
ric serviços dclimpcza conservação hlgienizpçüo duranlc oexercicio de
2008. Tbtul de Itens Licitados: 00001 . Fundamcnro Legal: Artigo 24,

CIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA. CNPJ

inciso XI, rfit T^i S.ftíifi^í . Justificativa- Conforma acima citado.

Contratirin- 055741 Í2000i40. Contratado : CONSTRUTORA LEAL

Dctldrapta de Dispcnhü cm lü'll/200fi . IOSE MARIA ALVES
NUNES . CiJrjnJcnEldnf Gemi de, AdmmLMKLÇilu c SeiVlçii^Gcrjis
Ratificação em J0/I J/2008 . EVA MARIA DE SOUZA SARDTNTIA

EXTRATO DE CONTATO N* 39/2l|»H

EDITAIS

O liislimio Naeional de Colonização e Reforma Agrária •

INCRA, por mtermíilio de sua SupcrmlejiilOiiciu Regiaiu! nu Eiiuilo

Total de IIcts Lrcitiiito';: 00012 Nqto IZdical; 12/11/2008 da*

OShOQ iq 12h00 c dL4büfl ur I7b00 . Endereço: Av Rui Bnrhoía
ti"1321 Centco - SAfJTAREM - PA . Entrega das PFflfíjstm•

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZ.\ÇÃO

(SIDEC - ll/ll'2Ü0fil 133ÜSO-3720)-200fiNEíMíOOJa

ptestot Serviços de Asscsfloria Tiiemca, Soeml e Amuientjl - ATES' -í
Elaboração de Projeto de Exploução Aiiual - PEA^ Plano ile De-

Assthsnm Espccjal do Ministro; CPF: 111.561.258-01; Processo n*
551ÜO.OL>2745í2OD7-fl0.

I2/LI/20QS de

jeto de^tj f[^]iac3o n c^nEiaEâfJln de m^lirui^^o ebpceiiLbzadEi para

até o dia 24/06/2009, por atraso na Liberaeuo dos recursos. Dala da

Assinatura: 07/11/2008; Signatário: Renata Lcííe Mjinocl de Jesus,

automotira- ToJal de Itens Licitados. 00002 . Edital

Supenntcndenie

tante rio ANEXO TT, pune uttcEr.ime do edital.
EXTKrVTO DO 1" HHMO ADllIVO
AO CONVÊNIO Nn 70/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquij,HLlo de combnstiveis paru veículos

RjVIMUMDO DE OLIVEIRA HLllU

AVISO DE ALiEHAÇÃO
CONCOllUÊLVClA Nu 6/2UUíi
CitmunK^mo^ qUí ü eJir^í dj licitjfíú JiUpra CitudJ, [*U-

Ministério do Desenvolvimento Agrário

w-

SUPElUNTENDENCiA REGIONAL
DO SUL DO PARA

JÍÍTJIOR LTDA -Objeta: Cpnstrtiçfld de S3,í0lrm dccsmiíin^ vicinaís.
a Rcttttt evee-ntidíii nn Pmjcifi de Ásnenrauicnto Mojn, loesiüí^do no
Município de Sanliirém-PA. Fumlomcnto Legal: Lei fi<í<ifi79í, Vigín-

Dníiom de CiertiLr, Admnii^natlva . Vulor: RS I,fl53,89?,fi0 . Con-

cm: 12/11,200R Q UfQG!imn. Vulpr Tntill: H5l.lE2rí»3419fi Fonte:

tnuado :BRA5CONSFFtV CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA

I7ft37DO02 - 200BNE9002fi5 Dau de A.i*iniitLrrir 10.il/200S

Valor: R$ lA5iít99fi0

(SICON - 11/11/200S) 373037-J72Ol-20ORNE9OO0iiI

(SIDÉC - 11/IU200S) 3730S-3-3720Í-200BNE90Ü031

cm 24 de ugo.ita de 1ÍR4, c a FHiícndjb Avmorí, Marneuladii no
Cartúrío de Registro de Imóveis da Comarca de Maragogipc, Livro de
Redisiru Gen.1. mib "N" Rl/1225, em 14 t!e uyafcio de I9S>5, ijue n^i
prazo de três dias uteis, a conlar da publicação do ptesente cdnal,
lóí-nicnn d«ls aaliitquia, dcvidamejUC criídencijdD.h, ü^tdrüo piucedendo ao Ecvantamcnto de dados c informaçâes. para a fomiulneito de
Rclaiano Técnico de Idculitíciiç^n c I3elimilaeilo dan Temi ncupurLiü
por Remanescentes das Comunidades de Quilombo de Bai^lo do
Guaí, GUiinfcUv Tubmmga, Jimu Grande, Gtrcriim k Poj1<i da Pedra,

que integram o piocesso 54160.003560/2007-97,cujo imóveis rurais.
Idealizada na munielpto de MuriLgagipc,neste E^t^du, evenlUiilmenle

podorüo estar inscrjdos no temtono pleiteado pelo referida eoniunldjriie, e.hgotudoji que foram [».h meios de cotnumcaçBo por níTcif* "§

]* O 111 [cio dou trabalhai de earnpo davetíL ser precedido de co

EXTKATO HE CON1H.VTO N" J1/2U0S
N" Processo: 5Í50ID02071200891

Cunlraliinie

INSTITUTO NA

municação previa n cvenlunis pre-pnetonos nu ocupantes de temu

luculi/udux no lemióno pleitejjJu, i:om unieeedãnciu mlmma de 3

EXTWATO DE ÍNEXÍClBlLlDADE DE LICITAÇÃO N"2S/20DJÍ
N^ProeeüMi; 5400000243820DR17 . Objeto. Pugumcnlíi tlt um entra.

CIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA. CNPJ

Total de IreoiLicitada1 0000L Emidumeiitu Le^i: Am^n 25, Ca-

Cpnlmlado: 055741320M140. Contraindo : CONSTRUTORA LEAL

pm, da Lei H.úrjrj/<J3 L Justilleativa: Conforme acima citado. De
clararia de Incaisic-ilidade em 03/10/JOOíl . RONALDO LAMELAS
IMPERIAL . Coordenador Gcr-il de Administraçüo e ScrviçosCeraia .
Ratificação um 03M0/20ÜS . EVA MARIA DE SOUZA SARDINHA

JUÍJIOR LTDA -ObjclOJ COE^truçii àc 10,25fcm de «iradas vicmdiíi,
,i seicm CMceulados no Projeto de Assenramento Muju, Idealizado- no
município de Santarcni/PA. fundamento LcgaJ1 Lei üfàGIS'}. Visínci.i: 12/1I/200S a tí/Ü6aaü9. Valor Total: RE23fi.540,ÍO. Fonte:

Dirclora de Gcstâo Adnunisltativa . Valor: Ri 2.400,00

17È37Ú002 - 200BNE9Ü02fiS Dat.i He A q^nnim. 10'1 l.^OOfi.

CONDÔMINA DO BLOCO J DA SQS 202 . Valor: R.Ç 2.400,00

Contratada

(SICON - 11/11/200B) 373037-37201-JOOflNESOÜOG 1

(SrDEC - 11/11/200SJ 3730Ü3-3720I-200SNE90Ü031

(tresi dias úteis." Para laulo, encareceremos o «ipoio de V. SÉ, no
sentido de facilitar ui, trabalhos dot j^feridai técmeo^, ficando fa
cilitado ifcompnnbá-los ou designar alguém para tantoO Inbticuru NdiiiwiEil du Colom^ucju e Reforrrur Abriria INCRA, por intcnii^dia de sua Supenntcnüèni:ja Hegiünul no E-iudo
da Baliia (SR-05), localizada na Av Ulisses Guimarães, n" 640, CAB,
SiiLuadnr- BA, em ulcndimmlci no que e^tâ e-iiabelecidn no Deciem
4.8B7, de 20 de nos-embro do 2003 c 110 art. 10, § l"da 1N/INCRA/N"
49, de 29/09/2008, FAZ SABER a todos quanto o premente edital
inirem aii dele conticcimcnlfj tiverem, que COMUNTCA a todos os
Sroprielârios, possuidores, detentores de imóveis rurais, sucessores e

crdeiroi o qualquer lltului, meenns c nüo cabidos, que no prazo- de

cs

^^

T

£J&
•ahrln
DESPACHO - PROCESSO N° 02001.006142/99-92

BrasÜia, 26 de outubro de 1999.

Senhor Chefe do DEREL,

Após analisarmos a documentação encaminhada pela Pefrobrás 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.

O
wj

Com relação ao tre-jho que atravessa a Reserva Biológica de Tinguá,

informamos que a DÍMAN/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.

x^

Sfléi. Lopes Rosado
DIAP/DEREL

Carlos Romero Martins

DIAP/DEIíEL

£>

^

c^Sex tz^td?'* * éfa&h*

*?*a ^y&. /^^yvy* #6/<****•% * ^ /
•es#f

„í,~ **"Jfá? ^/^W<ltodntu 'RitU
dnrm» DEREI
latfu

OVttMUIQWItWElMGIlDOC

Scanned by CamScanner

>

}^;}»»'Zi.ííl«»Y
- I

!

lúvvvWKí Hnft' 5k« * Y'iZ

•%«ta™

»

'?Í!'Y WF\bê ™

#,.•«*••
»ív

ifízjvfeyia

7.7Z

í/// u" //?

'íl' ,i
s

i

^*A •

n '."'',i..'

i

«

Secretaria

instituto estadual

do Ambiente

do ambiente

CERTIDÃO AMBIENTAL
CAN°IN002152
O Instituto Estadual do Ambiente -INEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei r>° 5.101, de
4 de outubro de 2007 e pelo Decreto n° 41.682, de 12 de janeiro de 2009, e suas modificações posteriores e
em especial do Decreto n° 42.159, de 2 de dezembro de 2009 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento
Ambiental, concede a presente Certidão Ambiental a

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS
CNPJ/CPF:33.000.167/0001-01

Código INEA: UN018942/90.10.01

Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
^
atestando a inexigibilidade de licença para a operação de sistema de fibra óptica de
transmissão de dados, com extensão de 190 km-x-x-x-x-x-xno seguinte local:

FAIXA DE SERVIDÃO DO OLEODUTO OSDUC I. ENTRE O TERMINAL SUDESTE DTSE E O TERMINAL TECAB - VÁRIOS BAIRROS, município VÁRIOS

Condições de Validade

1- Publicar comunicado de recebimento desta certidão no Diário Oficial do Estado do Rio de

Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do seu recebimento, enviando cópia da
publicação ao INEA.

i_

2- Esta Certidão não exime o empreendedor do atendimento
autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei.-x-x-x-x-x-

às

demais

licenças e

Esta Certidão é valida por tempo indeterminado desde que respeitadas as condições
nela estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constantes
do Processo n° E-07/504079/2010 e seus anexos.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2010

^na^risIjÍiaWngel henney
Pag: 1 de 1
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BAMA/fJlfiEC

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

âÊ&mk

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE :

jPjs JÀ

j p '~-A&sr»-

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EDE PROTEÇÃO DE Wm$QSMtWÈ&g38&
I*

OF.: CPRN/DAIA

tP&tH 190

São Paulo, ^de junho de 1998.1o•Ars.'—^H-f

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

Prezado Senhor,

Em resposta à solicitação encaminhada pelo expediente SEGEN/COEMA

jpjf
*w

^

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 processoem análise concluímos

que esse empreendimento é passível de dispensa de licenciamento conforme

consta do Parecer Técnico CPRN/DAIA/ ^/jlBo", Parecer Técnico CETESB n°
031/98/EERA e Informação Técnica FIPE de 21.Ü.6.9B.

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/m2foabol

IMPRENSA ORCIAL

.;§*£

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

$/

V Ari

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL £DE PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAlSL- CPRT
~*S
IBAMfl/DIREC

Fls. Jl

PARECER TÉCNICO CPRN/DAJA W0M
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 Petrobras para instalar um cabo ótico, visando
aumentar a capacidade de transmissão dos serviços de telecomunicações entre o
L

o

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 Obaii 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.

c
w

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 Petrobras seja feito em
tempo integral; e ainda pela Informação Técnfca-FIPE que recomenda o atendimento
a todas as especificações detalhadas pelo empreendedor e pela Cetesb durante as
fases de implantação do projeto; o DA1A conclui que devido ao tipo e porte deste
empreendimento os impactos foram considerados não significativos, não havendo
necessidade do ticenciamenjlp, ambiental no âmbito do DAfA.

CELINA BRAGANÇA CLÁUDIO
Arquiteta - CREA 67428/D

São Paulo,3t?de junho de 1998.
A--A—~£--r
MARCOS A. MATTIUSSO MARQUES
Diretor de Avaliação de Transportes
e Estruturas Lineares

De acordo

HELENA Q. CARRASCOSA VON GLEHN
Coordenadora - CPRN
cabutfcofMI

IMPRENSA OFICIAL

:*-,•-

'

• 10g FB2

, 55-31-^4-0246

—•—"Tr^

rea/77
FUNDAÇÃO ESTADUAL

j

L-y«_
"X,j^

DO MEIO AMBIENTE .

I

05/33/95 10=22
\ fíub. ....SièpgSé»,

OF./FEAM/DICAI/EXT./N* 012/86

,-„,--,
. A;*.

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 quanfp a necessidade de
licenciamento ambiental para a implantação de cabo do fitjjra óptica na faixa de
domínio do Poliduto OSBRA, entre as Bases de Armazenamento © Distribuição
situadas nas cidades de Uberaba e Uberlândia,

!

Considerando as características do empreendimento e a legislação ambientai vigente

>=í (Resolução CONAMA n° 237 de 19/12/97 e Deliberação COPAW n° 01/90 de 22/03/90)

ZJ**3 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.
i

Atenciosamente,

Benerval Alves Laranjeira Filho

GERENTE DA DIVISÃO DE CONTROLE
DE ATIVIDADES DE INFRA - ESTRUTURA

<w

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 EDOS RECURSOS HÍDRICOS - S&gftH

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FPflAGO

F E iViAG O

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

m«.*—*«*«*.«.«»

CEP 74.605-060-Teiefax: (062) 202-2760

OFÍCIO M° 239/9S - CHEGAB.

Goiânia, 20 de Outubro de 1998,

Senhor Chefe,

L°
F.m alenção ao ofício SEGEN/COEMA - 04Õ FETRUBKÁS, às
folhas 256, 257 e 258 do Processe. n° 5302.662/VÜ, comunicamos que, de acordo com pweciHBa

técnico e jurídico desta Fundação, àsfolhas 275 e 276. foi concluído que nâo M necessidade de
licenciamento ambiental para a instalação, de cabo óptico para melhoramento dos serviços de
comunicação conformeprevista no ofício acima citado.

Segue ?m anexo cópia do parecer técnico relativo ao
empreendimento.

Atenciosamente,

O

Eng". Agr°. Luerte Cardoso de Abreu
CUcfe de Gahineíe

ilmo. Sr.

.Vaví^Rensitn Ferreira de Almeida

b

Cood. de Engenharia de Meio Ambienta do Serviço de Engenharia da Petrobras
Rio de Janeiro - KJ

V>-

-J

FROM : FEMflGQ GFiB PRES

PHONE NO. : 362 232 2-490

GCT. 2B 1998 09:a3fiM F

IBAMA/DIfíÜC
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RtFb. <^5E^1 •

FEMAGO

Fundação Estadual do Meio Ambiente?
11. Av. 1272 Setor Universitário Fone-202-2^

PARECER TÉCNICO N° 640/98
INTERESSADO: PETROBRAS S/A

ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO DOCABO ÓPTICO NAFAIXA DO OSBRA

Atendendo solicitação da Petrobras, analisamos a documentação

-v

f v

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 foixa de
domínio do Poliduto Replan - Brasília (OSBRA).

Nas

.travessias de rios 'e rodovias serão utilizadas máquinas

perfuratrizes subterrâneas, com capacidade de alcance de acordo
necessidade dos serviços.

com a

Salientamos que a tecnologia utilizada pelos equipamentos, permitem
operações de abertura das vaiasse implantação dos cabos em uma única

Q
(

:

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, n3o 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, 08 de outubro de 1998

Neu

onseca

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOvXvEIS"
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Ata de Reunião

1. Organização
Número:

02001.000193/2016-90

Data:

19/07/2016

Locai;

COEND

Hora Início:

14:30

Hora Fim:

16:00

2. Participantes
Nome

Endereço Eletrônico

Telefone

PETROBRAS Sim

juliomiranda@petrobras.com.br

(0xx21)3876-4413

PETROBRAS Sim

anapaula.ramos@petrobras.com.br

{0xx21)3224-8405

Vandercleissom
PETROBRAS
Seixas

v.seixas@petrobras.com.br

(0xx21)3224-8920

Antônio Sales

PETROBRAS Sim

antonio.sales@petrobras.com.br

(0xx61)3429-7287

COEND

Sim

claudia.barros@ibama.gov.br

(0xx61)3316-1290

COEND

Sim

guilherme.vendramini@ibama.gov.br (0xx61)3316-1290

COEND

Sim

demostenes.moraes@ibama.gov.br

(0xx61)3316-1290

COEND

Sim

gisela.mello@ibama.gov.br

(0xx61)3316-1290

Júlio César
Lopes de

c

Instituição

/Área

Pres

Rubrica

Miranda
Ana Paula
Ramos

Claudia Jeanne
da Silva Barros
Guilherme

Vendramini
Pereira

<6-*—

Demostenes

Augusto Alves
de Moraes
Gisela Maria da
Silva Mello

òê^

3, Assunto

u-

Proc. 02001.006142/99-82 - Cabo de fibra ótica

4. Referencia
/

5. Pauta

Discussão sobre o andamento do processo de renovação da LO 411/04
6. Texto da Ata

3

A reunião foi requisitada pela PETROBRAS para tratar do andamento do pedido de
renovação da licença de operação do cabo de fibra ótica na faixa de servidão dos dutos

Gasbel I e Orbel I. A PETROBRAS alertouque a Rebio do Tinguá vem exigindo uma
solução quanto a renovação da licença de operação.

O IBAMA informou que a questão foi avaliada após a reunião de junho e que está sendo
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

preparada uma nota técnica sobre o tema. Verificou-se, pelos documentos contidos no
processo (nfi 02001.6142/99-82) que não há documentos relativos ao atendimento das

condicionantes da LO 411/04, sendo que os últimos documentos constantes do processo
são: a Licença de Operação e documentos relativos a pedido de vistas ao processo.
Demonstrou-se preocupação quanto ao atendimento de condicionantes que se referem à
REBIO do Tinguá.

Nesse sentido, o IBAMA esclareceu que por haver uma licença emitida, para qualquer
encaminhamento que seja decidido, será necessário demonstrar que as condicionantes da
LO foram atendidas.

Foi apresentada pela PETROBRAS uma minuta de documento atestando o atendimento dp N

cada uma das condicionantes. No documento, a PETROBRAS ressaltou que a operação &J
cabo de fibra óptica não apresenta riscos de danos ambientais e não há previsão para
atividades de manutenções, uma vez que é uma instalação de baixa complexidade.
Ressaltou-se que as atividades de manutenção da faixa onde passa o cabo são realizadas
pelas equipes de faixas das responsáveis pela operação dos dutos.

Após pesquisa interna, A PETROBRAS verificou que alguns documentos referentes ao
cabo de fibra ótica foram anexados ao processo n°02001.004214/2002-41 associado ao

Gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte {GASBEL I), como o requerimento de renovação
da licença. O IBAMA se comprometeu a conversar com a equipe do NLA/MG, que
acompanha o processo do GASBEL, para obter mais informações sobre os referidos
documentos.

A PETROBRAS informou também que existem outros cabos de fibra ótica na mesma
situação. Assim, ficou acordado que seria feito um levantamento de todos os processos e

que posteriormente seria solicitada, pela PETROBRAS, uma reunião para regularizaçãi_)
destes cabos.

Como encaminhamento para solução para o pedido de renovação da LO n°411/04, será
enviado um documento comprobativo do atendimento às condicionantes da LO por parte

da PETROBRAS que será avaliado pela equipe do IBAMA com a possibilidade de
renovação da Licença. Entretanto, caso o cabo de fibra óptica tenha sido considerado no
contexto do processo do GASBEL I, foi sugerida a retificação da licença do referido
gasoduto incorporando cabo e as condicionantes da LO 411/04.

7. Pendências e encaminhamentos

(Data Limite

ResponsQvel

Nenhum Item de Pauta foi informado!

IBAMA
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Rio de Janeiro, 16 de junho de 2016'
TIC/CPTC/GRST 0006/2016

\

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

À Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
At Sra. Claudia Jeanne da Silva Barros - Coordenadora de Energia Elétrica,
Nuclear e Dutos
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 Brasília - DF

w

Assunto: Licenciamento Ambiental de Fibra Ótica ao longo da faixa de
servidão dos oleodutos e gasodutos (ORBEL I e ti e GASBEL) - LO n° 411/04.
Prezada Senhora,

Vimos, por meio desta, solicitar orientação para a regularização da operação
do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasoduto
(ORBEL I e li e GASBEL), entre Rio de Janeiro-RJ e Belo Horizonte-MG - anexo
1.

Em diligências recentes em nossos arquivos não foi possível localizar a
emissão da renovação da licença de operação válida para esse
empreendimento, ou a emissão de oficio, pelo IBAMA, atestando a dispensa
ou inexigibilidade de licenciamento ambiental para este tipo de
empreendimento, embora tenha sido observado que foi publicado no Diário
Oficial da União de 12/11/2008 requerimento ao IBAMA de renovação da
Licença de Operação n° 411/2004 - anexo 2 , feito pela Petróleo Brasileiro S.A -

(^

Petrobras, por meio da Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações em 07/10/2008.

Tendo em vista que a implantação da fibra ótica destinou-se, exclusivamente,
a garantir o nível de confiabilidade e segurança na transmissão de dados e
informações da Petrobras, não gerando impactos ambientais significativos
por se tratar de uma atividade não poluidora, pode-se pressupor que esse tipo

de empreendimento não é passível de licenciamento, entendimento esse que
foi adotado por técnicos do IBAMA à época da implantação do
empreendimento, conforme se observa do anexo 3, e por diversos órgãos
ambientais estaduais, conforme exemplificado no anexo 4. Acreditamos que
essa conclusão decorre do fato de que o cabo de fibra ótica não traz impactos
ambientais, especialmente quando utiliza a mesma faixa de servidão de dutos
regularmente licenciados.

Desde já nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais,
através do Sr. João Batista Machado Pereira, por meio do telefone
(21)3876-4442 ou pelo e-mail pereira.joao@petrobras.com.br, ao mesmo

\ "*• Jo i-

A ,^

'M

J

sia/

tempo que reiteramos nossos votos de estima e consideração.
Respeitosamente,

Y- Ai.-yfc:AX—
João Batista Machado Pereira

Gerente de Garantia de Recursos e Serviços de Telecomunicações

Anexo(s): Anexo 1 - trata-se Licença Operação numero 411/2004.
Anexo 2 - trata-se publicação DOU requerendo renovação da LO.
Anexo 3 - trata-se de despacho IBAMA a cerca de dispensa de
licenciamento ambiental.

Anexo 4 - trata-se de evidências de dispensa de licenciamento
ambiental em jurisdições estaduais.

~t

\v
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATüRAiS RENOVÁVEIS IBAMA

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 411/2004
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 24 do Anexo l ao Decreto 4,756, de 20 de junho de 2003, que

gravou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no D.O.U. de 23 de junho de
i^e artigo 8o do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA n° 230, de
14 Mbaio de 2002, publicada no D.O.U, de 21 de junho de 2003, RESOLVE:
expedir a presente Licença de Operação â:

EMPRESA; PETRÓLEO BRASILEIRO SA. - PETROSRÁS
CNPJ: 33.GÔTJ. 167/0088-62

ENDEREÇO: Rua General Canabarro, 500-7° andar- SEGEN/COEMA
CEP: 20271-900

CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ

TELEFONE: (21) 3876-5328
REGISTRO NO IBAMA:

O

FAX: (21) 3876-2121

Processo N° 02001.006142/99-82

relativa ã operação do cabo de fibra ótica ao longo da faixja de servidão dos oleodutos
e do gasoduto Rio de Janeiro - Beto Horizonte (ORBEL 1 s H « GASBEL), entre o
Terminal de Campos Elíseos. localizado no Município de Duque de Caxias, e a
Refinaria Gabriel Passos, focalizada no Município de Betim.
Esta Licença de Operação é válida pelo período de 4 (quatro) anos; a partir desta
data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos
demais anexos que, embora não transcritos, são partes integrantes deste
licenciamento.

Brasília,

1 1 NOV 2004

MARCUS LUIZ BA

ROS

^/

CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA f>E OPERAÇÃO N* 411/2QÔ4
1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Esía Licença de Operação deverá ser publicada conforme a Resolução nc
006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que as

cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao ÍBAMA.
1.2 Qualquer alteração das condições de projeto e operação deverá ser precedida
de anuência do IBAMA - DILIQ e Chefia da Reserva Biológica do Tinguá.

^ 1,3 O ÍBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso
ocorra:

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram
a expedição da Licença;
o sttperveniêncja de graves riscos ambientais e de saúde.

1.4.

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

2.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

/

2.1 A PETROBRAS deverá apresentar à Chefia da Reserva Biológica do Tinguá, para
sua anuência, todas as atividades necessárias à manutenção e à inspeção do
sistema de cabo ótico, bem como informar o cronograma das atividades e
apresentar lista de todos os envolvidos nas mesmas.
2.2 Apresentar relatório ambienta! referente à recuperação de áreas degradadas, em
30 (trinta) dias.

2.3 Apresentar ~~ em 30 (trinta) dias e, após o primeiro, semestraimeníe - relatórios
do programa de controle, fiscalização e monitoramento do cabo de fibra ótica.
2.4 Efetuar o programa de compensação ambiental, conforme convênio assinado.

J
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localidade:.

Cidade de. Trova*.

Manaiís/AM ou Umcu/AM

Mimaus/AM

Pólo rle Trahn.bn

W*

Tccnitu(a) du Perfitraçilo c Poços Jú

AM - Eslado do Amozomis

nior

Cttniaçari/BA,Salvartor/FJA, CuniifiA, Candclas/BA, Sao Scbu&trôn

BA - Eatario rin Bahia

du P-Lsè/BA, AlDgainhos/ÜA. Araçai/BA. SJo Francisco do Con-

^-^-ikíB^SilP.^^qu^^A, IlhWBA ouMatanpc.BA

til^ilacae_
RN - Estado du Rto Cirande do Norte

_MitóiiífJU .

Macaé.KJ

Alto du Rodrigtieq/RN, Mossoro/RN, Guamaré/RN, Natul/RN ou

?E - Estado" dcP
de Pernambuco

RecjÉe/PE ou 3pojuca:'I'E

Montagem Júnior - Edificações
TeCnicoE» de Projete Con.mruçar> 1

RE - Eslado de Pernambuco

KecifcrTE ou Ipujuca/FE

Tícitico(ji) de Projete, CftnílíFUçllo e

PE - E-ilíido de Femambuco

RctiíWPE nu lpü|uea/PE

re"cmco(a) de Projdo, Conufruçúo e
Montagem Janiot---Mccílnicn_

PE - Eslado de Pernambuco

Recife/PE ou Ipojiicji/PF,

^rjlagg^Jypior.- Fr.ictrLcn

EJÍTRATO HE CONTRATO N" Í2/200S

AVISO DE L1CFNÇA

Natal/RN

Aracaiii/SE^ Laranicinu,/SE011 Cum]úpo[i^SE_

ELI; - Raiado de Scn;it pe
Tíenjcot» du Pru|eto, Construção c

_Vijõri.VES

.__ Vnóna/ES. São Malcm/E5. Llnhates./E5ou Auchicm/F-S

ES - Eatnrio dcV EapintaSanlft

JÍMI/I
Ardcnin/SE.
.—.
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO SUL DO PARA

A Petróleo Brasileiro S.A. * Ferrabras, através de sim Ge

N1 Proeei^oj 545010O207I2008DI. Cmiiratantc. INSTITUTO NA

rencia Exec.uvr.va de Tecnologiada Informação c Telecomunicações,
lonui público que requereu em 07/10/2008, ao Insrttuto Brasifcjro do

CIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFOlíMA AORAR1A. CNPJ
CüiiUatado: 05574132000 J4Ü. CoolraLado ; CONSTRUTORA LEAL

PREGÃO pi" 24/2008

Meio Amhieole c •Jcni Recursos Narurais Rcnov/aveis - IBAMA, a

JLíNlOR LTDA -Objeto: Construção de 23JOkm de c^tn.du^ vEcmais,
a seiem e^eculados no Projeto de A^eniamenlü Moju Locnlizado no

Objclfl: Picgao Elcininico - Aquisição de combustíveis pomvcíluíoí,

renovação do sua Licença de Operação LO a" -511/2004, pelo pniíO
de validade, pita a operaçio de rabo de fibras aplica ao longo dDi

Município de Sanlaríra-Pa, Fundiiniemo Legal: Lei 6666/93. Vi^ín-

AVISO ÜE LICITAÇÃO

automülivo Total de Itens Licitados: Ü0002 . Fdiral; I2/I1/200B de

faixa rje servidão existente dos oleodutos, e pasodutos (ORBEL I e II

cia: 12/11/2008 a 11.0rV?flOfl. Uilur TiHjP RS604.266,2u. Fonte:

OBbOO üs 12b00 c de 14h às 17b00 . ENDEREÇO; WWW.com-

c GASBEL), entre as Relinatias Gabriel Passos, localizada no mu
nicípio i[e Berim/MG e o TbrrainflL do Campos Eliseos, localizudij no
município do Rio de Janeira.

[7ÍÍ37OO03 - 200BNE90026S Daia de Aísirjalura: 10/11*2008.

prjMiei.yu^.br M.MÍABA - PA . Enlrega d^s Prapo-ifas; a pamr dt
I2.;1I/2"j0S Iíi ORhOO no nüe w\nv cunipiiisiLct.go-v.br . Abertura dns
Propüitat 24/ÍI/2008 âs lOhOO site wft-w.comprametBíiv.br

(S3CON- J];lt/200B) 373037-37201-200SNE90AÚ61

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO

JORGE MACHADO LISBOA

AVISO DE ALTERAÇÃO

Gercnlc de Opcraçô/es de Recurso* e Service

COINCOHRÊNC1A N" Ü/200JJ

CdmurLicanitis que « edital àn lieitaclLo supra ekoda, pu-

Siípcrinlendcnre
fSIDEC - 11/1I.-200S) 133Or)O-372Ol-2ÜÜ8NEy0OO4fi

Ministério do Desenvolvimento Agrário

blícradii no D-O, de 06/1 l/ÍOOS foi aliciado OBJETO: Constitui ob

SECRETARIA EXECUTIVA

flenvulvimentn do A^entanjeiitü - PDA; Plano de Rccupcraçau do
A-Jicninnicnto - PRA c Relaiúrio Ambiental Simplificado - RAS, i|ue

EDITAIS

deverSo sei realizados de acoidiDcom o Termo de Referencio mm-

O Instituto Nacional de Celüniia^So e Reforma Agi&tta INCRA, poi intermédio de sua Sijpcrintcnrfènclc Reyinncil no Estudo

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRAIO DO r TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N" 7".2ÍIÜ7

jeto desru licitação Jt cooimiai^lo de inilitLirÇijo especializada para
pre^rar Serviço^i!e Aflie^rwu Tícn,irja, SoeioL c AmhiciHJil - ATES; a
EluhüiiLÇJn de Projela de Evplt»riLclo Anual - PEA; Flano de Dc-

tante do ANEXO II, parte mtcgmnlc i'o citlmiL
Total dcllcns Licitados; 0&0r2 Nhvii Eriitul- I2/L1/2O0B das

08b00 te 12h00 e dHhOO As I7H00 . Enderceu: Av. Rui Barbosa

n".321

O MimstCrir. do Dcsravülvimcmo Agiurio, CttPJ 01.612^52/0001')! e a Cooperativa de Asscssorin c Snínnçíis rnúltiploa ao Dcacu-

Enuega das Propostas:

29/I2/200B às OWiOO.

SUEÜRIA DE LIMA DUAKTF
1'rejirientc da Conussuo E^[]i:cia| de LicHíivlLr

volvimcma Rural -COOPESVIDA, CNM: O3.7l9.356/0fl01-78-Ob

jeto: Prorrüfiar"de oflero" o prazo de vigência do ConuOnifi ori^i1111!
atí o dia 24ÍQ6Í2ÜÜ9. por atraso na libeincdo dos rwirr™. Dnu da
Assinatura: 07/lt/?0l}Si Sipialário. Rciuitu Li^in; Manuel du Je^us,
Aasessoiü Espeeial do Mitiisíto, CPF: fl I.SRI.35S-01; Piaueaso aa

Cenini - SANTARÉM - PA.

(SIDEC - 11/H/200S} 373037-37201-200aNE900061

49, de 29/O9/200S EAZ SABEK a todos quanta o presente edital

viiein ou dele conhecimento tiverem, que COMUNICAaos Sra. Nair
Guedes de Mello, proprietária da Fazenda dcnominarJif Talis-mJi, Re
gistrada no Cartório de Registro rtc Imóveis da Comarca de Maniíopipí, ^ob N^ 12.363, as fls 107 a 108 verso, rio Livro 3-R,
cadiiMnd]! no INCRA *nb n* 321.125.010 89S-I, com aiea de 87,00

Ciimarca i|e Maru^o^ipe, Lívia de Registro Geral, sob N1 Rl/1234,

FXTKVro HE ÍUSE-FNSA 1>F LICITAÇÃO N" f76/200a

EXTRATO DE CONTRATO N" 39Í20Q8

N° Processo: 54000G028262fl0S7ti . Objeto: Contiala;llo de piestuçío

de serviços.dcCimpczQ conservacio biaicniz^LçHo dirrimlc eencrciem rie
N" Pidícs&d: 5450lÜ02fl71ÍU0fiQL f-ontratante. INSTITUTO NA

2008. Total de Itens LiciJados: ftOOOl . FunOi-nienlo Lcjjai: Anigíi 24.

CIONAL HE COLONIZAÇÃO E líF-FORMA AGRARIA. CNPJ

incido XI, da Lei S.ísfr6/93 . JuMillcuf-ivii1 Cunfiimu atima eitado.

JÚNIOR ITIJA-Objcío:ConHlniçij£) de 33,5Okni de e^tiadoi vieinais,
a sne.ni eííHulüdüfl na Ptryeiu de AítcntamentüiMoju, localizado no
Miinirjlpir^ de Sonlarem-PA. Fundamcntü Legal: Lei S(tftfi/?3, Mgén-

4.887, de 20deno^mbro de 2003 enLiurt 10, g 1"daJN/JNCRA/M"

E SERVIÇOS GERAIS

E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL
DE SÀN1ARÉM

Confralado; 055741Í2ÍIÜOH(]. ConlrJLliido . CONSTRUTORA LEAL

da Bahia (SR-05},locaJiriLrijt na Av Uliüüts Guimarães, n"é40, CAB,
Salvador - Ba, cm atendimento ao que est^ eüuiberecjdo tta Decteto

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRARÃO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

DA BAHIA

licelutei,; • Sr. Joio Rangel, proprietário de uma arca de tenn no
lugar denominaria "Capdnem^ , do dnrrito do Guai, Matriculada no
Cartórin de Re^iütru de Imóveis da Comarca de Maragogipe.Livro de
Kcgí&tro Geral, <ob N*s R-5'I77H) c Av-í/779, cm 17 de anosto de
1133, Waltcr Lui? dai Somos Sfl, pro|irietiirio dos imóveis; Fazcndb

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

S 5000,0^^7J5/J007-ÍO.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Declaraçiüj ric Dispmsii em I0/U/200H
JOSÉ MARIA ALVES
NUNES , CiKinlenailor GlthI d^ Adminisluçúo e ServicosOerais, .
Rüii(íi:ucÜ" em I0/llí200H

EVA MARIA DE SOUZA SARDINHA

Dneri>n. rie GoiSü Administrativa . V^rLw: RS

L453.899.60 . Con-

Boa Esperança, Matriculado no Cartório: de Regi&üo du Imóveis da

em 24 de agoalo de 1Í84, c a Fnicnda Avraote, Matriculada no

C.irlono de Registro de Imóveis da Comarca de Mnrngngipc, Livrnde
Registro Ocral, sob N" 3*1/1225, em 14 ric agosto de I9S4, que no

prazo de rrfo dia« uteis. a contar da publicucBc do presente ediuil,
técnicos dc&[Ei aumrquia, rtevidamente credenciados, estarüo procedendu ao levamamento de dados c informações, para a formulação de

Relatório Técnico de IrienttftcaçiUi c Dclimiliiçaudai terras ocupadas
por Remanescentes das Comunidades de Quilombo ric Riinün da
Guai, GuaniçH, TiibatmgHL. hía» Grande, Guer^m e Puno do Pedra,
que integram Q processo 5^160.003560/2007-97, cujo imóveiü REniiü,
localizadoí no mtinicipmde Mara^i>i;ipe, neste Eslado, eventualmente
puderãu «lar msendus 110 ternlúrio pleiteado pela referida comu

cvx- I2/1I/200R o 11/06/2009 Vafor Tülal: R$1.1IZ.634^S. Fonte
176370002 - 200BNE90&265. Diila de Assinatura: 10/11/2008.

ir^tLiriii .BRASCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇO L'I"ÜA .
Yiilitr RS 1 453.HW.60

nidade, esgoladas que famut a^ meia1; de comunicação por oficio.",;

(SICON - 11/1IV200S)373037-17201-2flORNE900fl<iI

(SIDEC - I1/11/200U) 37JOM3-372O1-2O0BNEÍ00031

municação prévia • cvcntEini^ jir<ipricrr3rici,i íiu oeunanres de iciras

EXlRAro DE INEX1C1D1LIDADE DE r.lCITAÇÃON' 25'IOOS

Uris) dias úteis." Para tanto, encareceremos o upaia de V S'. na
scnlida rft: facililnr »s trabalhou tlm referulos lícuicos, ficando fa
cultado acouipanliâ'los ou designar alguém para tanig.

EXTRATO DF CONTRATO N° 4W0ÜS

I" O inlcLO dos üabalbos de campo devera ser precedido de co

CIONAL Db COLONIZAÇÃO E KfcFOtiMA AGRARIA. CNPJ

L^Proccsho: S4UU(J0Ü?43[t?00!tn . Objeto Pj^imcnru de líixa e^tra.
Totul de Itens LiüLtndu,: 00001 . Fundamento Ltgnl: Anign 35, Ca-

Conlialüdo; 05574132000140 Cunltiitarjo : CONSTRUTORA LEAL

•ul,

JÚNIOR LTDA-Objeto1 Cfliislruçâa de 10,25krade estradas "vicinais,

claração de tncKigibiliOüdc em 03/)0/?00fl . RONALDO LAMELAS
IMPERIAL . Coordenador Geral de Admini^tra^Sü e Scrviço^Ocrois .

N1 Froi;i!ü£i>: 54501002071200891. CuiKralaulc: JNS1ITUTO NA

d ,hciem cnecuHdos no pjojeio de Assentamento Mojii, localizaria no
município de SantaremjTA. Fundamento Legal: 1-ci ífírlfí^l. Vi^duda; 12/l!/2(l(ia n Jl.Ofi/JOOÍf. Viitar Tcr-il: RÍ216.540.10 Fonte'
176370002 - 2m$m.l)a02à5. D.Lbi de A-hitiiiLufii' 10'] 1/2008.

(SICON - 11/II/200&) 3730J7-j7201-200BNEIJOOII61

da Lcl S.66ÍÍ/93 . Justificativa: Conforme ncima cnnàv De

Ralilicaeaa em O3't0/200E . EVA MARIA DE SOUZA SARDINHA
Diretora de Gestúo Administrativa . Valor: R3 a.^flO.OO . Contratada

CONDOftflNfO DO BLOCO J DA SQS 202

Va\VT RS 1 400.00

[SIDEC - 11/T1/200BJ 3730S3-37201-200BNE900031

[rrínliíüiLH jir. teniioiio pleiteado, coni emcccdância minimit de 3

O Insiuutu Nacional de Colonização e RsEorma Agraria -

INCRA, por intermédio rie sua SuperintendênciaRegianul no Estado
du Bahia (SR-05), localizada na Av. Ulisses Guimarães, n" 640, CAB,

Salvador - BA, em atendimento &u que estú estabelecido no Decreto
4.BB7.dc20 de novembro de 2003 e no art, 10, !} I" da IN/iNCRA/N9
4Í, Jc 29/09/200S, FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele conKccimcnío livcrcm, que COMUNICA u tadu.h os

Siupnelirios, possuidores, detentores de imóveis rurais, suec^sore* e
errieiros a qualquer iJtulo, meenus e na"o sabidos, que no prazci de

^

JFU. 5^

^ÉN"í &>

\*nZZguK-\/&j
«•mm

DESPACHO - PROCESSO N° 02001.006143/99-92

Brasflia, 26 de outubro de 1999.

Senhor Chefe do DEREL,

Após analisarmos a documentação encaminhada pelaPetrobras S.Ae o
respecHvo Parecer Técnico n° 152/99 - IBAMA/DEREL/DÍAP, 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.

O

Com relação ao tre-jho que atravessa a Reserva Biológica de Tinguá,
informamos que a DÍMAN/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.

STei. Lopes Rosado
DIAP/DEREL

Carlos Romero Martins

DIAP/DEIiEL

Q
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Secretaria

Instituto

<io Ambiente
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CERTIDÃO AMBIENTAL
CAN°IN002152
0 Instituto Estadual do Ambiente - INEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 5.101, de
4 de outubro de 2007 e pelo Decreto n°41.682, de 12 de janeiro de 2009, e suas modificações posteriores e

em especial do Decreto n° 42.159, de 2 de dezembro de 2009 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento
Ambiental, concede a presente Certidão Ambiental a

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS
CNPJ/CPF:33.000.167/0001 -01

C

Código INEA: UN018942/90.10.01

Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
atestando a inexigibilidade de licença para a operação de sistema de fibra óptica de
transmissão de dados, com extensão de 190 km-x-x-x-x-x-xno seguinte local:

FAIXA DE SERVIDÃO DO OLEODUTO OSDUC 1, ENTRE O TERMINAL SUDESTE -

DTSE E O TERMINAL TECAB - VÁRIOS BAIRROS, município VÁRIOS
Condições de Validade

1- Publicar comunicado de recebimento desta certidão no Diário Oficial do Estado do Rio de

^

Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do seu recebimento, enviando cópia da
publicação ao INEA.
2- Esta Certidão não exime o empreendedor do atendimento
autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei.-x-x-x-x-x-

às

demais

licenças

e

Esta Certidão é valida por tempo indeterminado desde que respeitadas as condições
nela estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constantes
do Processo n° E-07/504079/2010 e seus anexos.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2010

^"^A-NA^RISTJrJA^ANGEL HENNEY : ""
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DIRETORA DE LlCENÕAT^NT&-AMBi£tíIAL
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE •

jFjs

jr

.,

^pes*--

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EDE PROTEÇÃO DE RECURSOkltoBÔIíibS!
#£Nfc'%

OF.: CPRN/DAIA

rví^H /98

São Pauio, ^de junho de 1998.
VAss-y<- •(—

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

Prezado Senhor,

'oi

Em resposta à solicitação encaminhada pelo expediente SEGEN/COEMA
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/ ^0198. Parecer Técnico CETESB n°
031/98/EERA e Informação Técnica FIPE de 21.06.9B.

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

i^V
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, 500/7° andar
CEP 20271-900 - Rio de Janeiro
MAMM/m2/cat>Ql

lmpuensa oficial

W

*v

,J

J&&

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

(ü F'^-3£L_ 1]

SECRETARIA DEESTADO DOMEIO AMBIENTE

\ Ass

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EDE PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -CPSTt- -• /
b a m a/ dir e c

PARECER TÉCNICO CPRN/DAIA H°l 3^/98
PROCESSO

Rub,

Sà-X^-

,...,

: 13552/98

INTERESSADO; PETROBRAS

ASSUNTO

: Instalação de Cabo Ótico em faixa de duto existente.

MUNICÍPIOS

: Paulínia, Barueri, São Caetano

Trata-se de solicitação da Petrobras para instaiar um cabo ótico, visando
aumentar a capacidade de transmissão dos serviços de telecomunicações entre o
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 Obatí 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 Piano 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 Petrobras seja feito em

GO

tempo integral; e ainda pela informação Técnica-FIPE que recomenda o atendimento
a todas as especificações detalhadas pelo, empreendedor e peía Cetesb durante as
fases de implantação do projeto; o DA!A* 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.

ií ^J^^ t. x$oJkt

CELINA BRAGANÇA CLÁUDIO
Arquiteta - CREA 67428/D

São Paulo,3Ode junho de 1998.
A

MARCOS A. MATT1USSO MARQUES
Diretor de Avaliação de Transportes
e Estruturas Lineares
De acordo

LA,
HELENA Q. CARRASCOSA VON GLEHN
Coordenadora - CPRN
cabotico/M 1

IMPRENSA OfICIM.

i\1 M A

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

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

DESP. ENC. ABERT. 02001.001548/2016-68 COEND/IBAMA

Brasília, 21 de dezembro de 2016

Ao Arquivo Setorial da SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo nH
02001.006142/99-82. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo para
Guilherme Vendramini - COEND.

Atenciosamente,

y/2w ^W" wf^;' y^~

^_/

/GIÍÍÍEHERME VENDRAMINI PEREIRA
( Analista Ambiental da COEND/IBAMA

ÍBAMA

pog. 1/1
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^*/

U rVl A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

\«<fcp'

Aos 02 dias do mês de janeiro de 2017, procedemos ao encerramento deste
volume nQ II do processo de nQ 02001.006142/99-82, contendo 200 folhas. Abrindo-se em
seguida o volume nQ III. Assim sendo subscrevo e assino.

W

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA

ÍBAMA
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