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apresentação
O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) tem como objetivo apresentar à
população o que é o projeto de “Readequação das Linhas de Escoamento para Demandas
Crescentes do Terminal de Campos Elíseos – TECAM”, instalado em distrito de mesmo nome, no
município de Duque de Caxias.
O RIMA é uma versão resumida dos assuntos tratados no Estudo de Impacto Ambiental –
EIA, abrangendo todos os demais exigidos pela legislação ambiental e pela Instrução Técnica
CEM/DILAM Nº 32/2013. Utiliza linguagem corrente e recursos didáticos (fotos, mapas, figuras e
tabelas) para proporcionar a melhor compreensão do conteúdo do EIA pelo público em geral, de
modo a possibilitar a participação da comunidade no processo de licenciamento.

A partir daí, o Relatório apresenta os resultados dos potenciais efeitos ambientais na área
de influência e estabelece as medidas destinadas a evitar, minimizar, mitigar ou compensar os
efeitos ambientais negativos do projeto, bem como potencializar seus benefícios sociais e
ambientais, de forma que o empreendimento possa existir sem causar problemas na região em que
será construído.
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Baseado em todas essas informações, foi possível traçar um diagnóstico ambiental que
abordou os meios físico (aspectos ambientais do local), biótico (plantas e animais) e
socioeconômico (modo de vida da população local).

o que é eia/rima?
Todo novo empreendimento ou adequações exige o cumprimento de uma série de prérequisitos relacionados ao ambiente onde este se insere, com o objetivo de salvaguardar não
somente a fauna e a flora locais, como também a comunidade da região. Para isso, existem as
legislações ambientais que cumprem o papel de normatizar os procedimentos adequados às
etapas de construção e operação deste novo empreendimento.
A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), destinado às autoridades
governamentais e órgãos ambientais, e a elaboração do RIMA, voltado para o esclarecimento da
população, cumprem esses procedimentos obrigatórios no processo de licenciamento ambiental
de um empreendimento.
Na primeira etapa desse processo, elabora-se o EIA, considerado pela Política Nacional do
Meio Ambiente um instrumento que apresenta detalhadamente todos os estudos elaborados para
o conhecimento socioambiental da área que receberá o empreendimento. Este estudo foi
elaborado por equipe multidisciplinar (geólogos, biólogos, engenheiros etc.) que, dentre outras
coisas, traçou um diagnóstico preciso da região do empreendimento. A área foi dividida pela
abrangência de impacto em AID – Área de Influência Direta e AII – Área de Influência Indireta.
Este RIMA, versão resumida do EIA, é apresentado ao público em geral e as autoridades em
audiência pública para a realização do processo de licenciamento. Ao obter a licença ambiental,
de acordo com a legislação brasileira, o empreendedor se compromete a minimizar os impactos
gerados pelo empreendimento nas suas fases de construção e funcionamento.
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o eia e o rima na legislação ambiental

a empresa empreendedora
Conhecendo a Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A.
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O ano de 1954 foi um marco para o Brasil, com a construção das instalações da
PETROBRAS. Ao longo dos anos, a empresa tem demonstrado a sua capacidade de superar
desafios.
Ao observar a crescente demanda por derivados claros no Estado do Rio de Janeiro, a
Petrobras decidiu aumentar a capacidade do Terminal de Campos Elíseos – TECAM através de um
projeto de Readequação das Linhas de de Escoamento para Demandas Crescentes neste Terminal.

PETROBRAS
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS
CNPJ: 33.000.167/0001-01
Inscrição Estadual: 77.916.156
Endereço: Avenida República do Chile, 65
Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20031-912.
Representante Legal: César Rabello David
Endereço: Rua Henrique Valadares, 28
Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20231-030.
E-mail: cesarrabello@petrobras.com.br
Tel/Fax.: 21 2166-6376
Contato: Clayton Veríssimo Hashimoto
Endereço: Rua Henrique Valadares, 28
Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20231-030.
E-mail: hashimoto@petrobras.com.br
Tel/Fax.: 21 2166-6395

a empresa consultora
Conhecendo a PLANAVE S.A. – Estudos e Projetos de Engenharia

PLANAVE S.A. – Estudos e Projetos de Engenharia
CNPJ: 33.953.340 / 0001 – 96
Inscrição Estadual: 81216819
Inscrição Municipal: 49165-9
Endereço: Rua Costa Ferreira – 106 –Saúde – Rio de janeiro - RJ
Responsável Técnico: Jony Azevedo Godinho
Gerente do Contrato: Jony Azevedo Godinho
Coordenador Técnico do EIA/RIMA: Marcos de Macedo Dertoni
Contato: jony@planave.com – (21) 3232-8777 / Ramal: 257
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A Planave é uma empresa que atua em engenharia consultiva, com ênfase em energia
(petróleo, gás e indústrias em geral) e infraestrutura de transportes (portos e terminais, manuseio,
transporte e armazenagem de carga e logística). Fundada em 1969, a empresa desenvolveu
importantes projetos no auge de seus quase 45 anos de existência, entre eles, o primeiro Estudo de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do setor portuário (1989) para o Porto de Mucuripe, no Ceará.
Contratada pela PETROBRAS, a empresa é responsável pela elaboração do EIA/Rima do
projeto de readequação do Terminal de Campos Elíseos – TECAM. A sua missão é apresentar à
população um estudo ambiental do município de Duque de Caxias, com as principais mudanças no
meio ambiente, envolvendo plantas e animais, e na economia da região.
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localização do empreendimento
O Terminal de Campos Elíseos – TECAM está localizado no distrito de Campos Elíseos, em
Duque de Caxias. O acesso ao empreendimento ocorre pela estrada Fabor Orbel. O projeto em
análise será implantado internamente à área do terminal em sua porção sul.
A escolha do local do empreendimento se deu através da avaliação de alternativas dentro
do próprio TECAM, tendo a atual localização sido eleita por apresentar menor grau de intervenção
à fauna e flora, maior afastamento das comunidades ao entorno e pela própria topografia da área.
Ressalta-se que toda a área do TECAM está localizada na Zona Especial de Negócios* - ZEN
segundo o Plano Diretor Urbanístico do município de Duque de Caxias.

Conhecendo a região
Duque de Caxias
A extensão do ramal ferroviário ligando a estação Meriti à cidade do Rio de Janeiro
desenhou as principais mudanças que o município de Duque de Caxias experimentaria na década
de 30. Com a abertura da rodovia Rio-Petrópolis, a migração de trabalhadores do Norte e Nordeste
e a instalação da Fábrica Nacional de Motores (FNM) e da Refinaria de Duque de Caxias – REDUC,
em 1961, a região experimentou um novo crescimento.
Atualmente, Duque de Caxias é um dos municípios com a maior arrecadação e um dos mais
populosos. Sua localização na Região Metropolitana do Rio de Janeiro favorece o crescimento
econômico, sobretudo, pela sua condição de importante setor de transformação de petróleo e de
minério. No entanto, uma característica marcante do município é o crescimento desordenado,
culminando em deficiências na infraestrutura urbana.
A implantação de indústrias tem modificado não somente o perfil urbano do município,
como também a fauna e a flora local. É possível identificar em Duque de Caxias uma grande
riqueza de minerais e cobertura vegetal nativa, representada pela Mata Atlântica. De clima
tropical úmido no verão e seco no inverno, seu relevo é variado, com planícies, colinas, maciços
costeiros e rios, além da serra do Mar. A região também se destaca pelos bens de interesse
histórico, preservados por diversas esferas do poder.
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* Zonas Especiais de Negócios são áreas consideradas como polos industriais e logísticos ou
que estão próximas aos polos já existentes, com grande potencial para receber novos
investimentos.

readequação das linhas de
escoamento do tecam
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Inaugurado em 1966 pela PETROBRAS, o terminal recebia e armazenava o petróleo
originário de Angra dos Reis, Macaé e do Terminal da Ilha D´Água (IDAG), abastecendo com
petróleo e óleo diesel a Refinaria Gabriel Passos (REGAP), em Betim-MG.
Para atender às novas demandas por derivados claros, o Terminal de Campos Elíseos terá
seu sistema de escoamento readequado para atendimento da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, além de outros mercados.
Esta readequação consiste na instalação de novas interligações entre tanques existentes,
instalação de sistemas auxiliares e de apoio, bombas e duas novas linhas de 24 polegadas que vão
se comunicar com a REDUC.
O novo empreendimento se localizará em área altamente favorável à recepção dos
derivados claros devido à sua proximidade com os pontos receptores.

como é o novo
empreendimento?
Justificativas do Empreendimento
O Projeto de Readequação das Linhas de Escoamento para as Demandas Crescentes do
Terminal de Campos Elíseos (TECAM) tem o objetivo de viabilizar o escoamento do Querosene de
Aviação (QAV), Nafta e do Diesel S-10.
Com o crescimento da demanda desses derivados na região metropolitana, torna-se
necessário adequar o sistema de escoamento do TECAM, aumentando sua capacidade de
escoamento da produção.

O projeto consiste inicialmente na limpeza do terreno e na preparação da superfície para a
instalação de estruturas de apoio, tais como canteiros de obra. Após estes serviços iniciais, serão
executadas a terraplenagem para as fundações das instalações e bases dos equipamentos.
Posteriormente se dará a construção e montagem propriamente dita, quando serão construídas as
tubovias, obras civis, instalações elétricas, montagem dos equipamentos e interligação com os
sistemas existentes no TECAM. A estimativa de custo do empreendimento é de R$ 95.000.000,00
(noventa e cinco milhões de reais).
As bombas que irão viabilizar o escoamento dos produtos serão os últimos equipamentos a
serem instalados e serão alinhadas, niveladas e testadas antes de serem entregues à operação do
TECAM. No final da construção e da montagem haverá a desmobilização de pessoal, máquinas,
equipamentos e do canteiro de obras.
?
Os produtos movimentados na fase de operação do empreendimento serão armazenados
nos seguintes tanques já existentes:
?
?
O QAV será armazenado nos tanques TQ-1003 e TQ-1004,.
?
A Nafta será armazenada nos tanques TQ-1001 e TQ-1002.
?
O Diesel S-10 eventualmente ou em caso de emergência poderá ser armazenado no tanque TQ-

1006.
?
A interface Diesel/Nafta poderá ser recebida, dependendo do seu volume, também nos

tanques de petróleo do TECAM.
A Nafta e o QAV recebidos nos tanques do Terminal serão movimentados por seis novas
bombas a serem instaladas no próprio terminal, sendo quatro principais e duas reservas. Em relação
à movimentação interna do QAV, serão instaladas duas bombas, sendo uma principal e uma reserva.
O escoamento será realizado em direção à REDUC ou para a cabotagem ou exportação via Terminal
Aquaviário da Baía da Guanabara (TABG).
Para execução das obras, são esperados a criação de aproximadamente 405 (quatrocentos e
cinco) empregos diretos e cerca de 162 (cento e sessenta e dois) empregos indiretos durante toda a
obra do empreendimento, aproveitando, quando possível, a disponibilidade do pessoal local.
Na fase de operação do futuro empreendimento, a mão-de-obra especializada que já atua
na operação do TECAM poderá atender a demanda de atividades do novo empreendimento.
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Características do Empreendimento

alternativas
tecnológicas e locacionais
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Os estudos de localização do empreendimento permitem fazer as escolhas de
alternativas locacionais, considerando os interesses do empreendedor e os cenários de
viabilidade ambiental e socioeconômica.
A avaliação das alternativas locacionais considerou áreas livres localizadas no interior e
no entorno do Terminal de Campo Elíseos, sendo analisadas 03 áreas (A, B e C) conforme figura
abaixo:

Identificação das alternativas locacionais analisadas (áreas A, B e C).

Concluiu-se que a área A é a mais viável do ponto de vista técnico e ambiental, conforme
as características apresentadas no quadro acima, sendo a área escolhida para a implantação do
empreendimento.

o tecam
e suas áreas de influência
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A implantação de qualquer empreendimento proporciona uma série de mudanças na
região onde este será estabelecido. Essas modificações abrangem as relações sociais e
econômicas do entorno, assim como a natureza local, englobando espécies vegetais e animais que
habitam a área. Sendo assim, foi analisado o cenário antes das obras de implantação e traçadas as
áreas de influência do empreendimento.
Considerando-se as principais interferências do empreendimento e seus efeitos nos meios
físico, biótico e antrópico, foram definidas duas áreas de estudo: Área de Influência Direta (AID) e
Área de Influência Indireta (AII).
Com a análise final das áreas de influência do empreendimento, é possível destacar quais
são as principais mudanças registradas na região. No entanto, é importante destacar que um novo
empreendimento pode proporcionar reflexos positivos, como geração de novos empregos e
conseqüente melhoria da qualidade de vida dos habitantes da região.

identificando
as áreas de influência
AID | área de influência direta
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meio físico e biótico
Foram considerados que os efeitos
diretos do processo de readequação do
terminal estariam relacionados à área do
empreendimento e do canteiro de obras e ao
seu entorno, caracterizado pela presença de
indústrias, como a REDUC, Brasken e Petroflex.
Dessa forma, a AID foi delimitada pelas vias
urbanas que passam ao redor da área
industrial do TECAM, que, além de servir de
passagem para veículos, proporcionam o
escoamento superficial das águas das chuvas,
devido à presença de canaletas destinadas a
esse fim (drenagem). Inclusive, a delimitação
da AID considerou um trecho do manguezal,
por ser receptor de um canal de drenagem
existente.

AID dos meios físico e biótico

meio socioeconômico
Os bairros de Jardim Ana Clara, Vila
Actura, Parque Bom Retiro, Fonseca e Parque
Marilândia foram incluídos na Área de
Influência Direta, pois considerou-se que
essas localidades poderão ser afetadas de
forma direta pela construção do projeto de
readequação do TECAM.

AID do meio socioeconômico (linha em amarelo).

identificando
as áreas de influência
AII | área de influência indireta

AII dos meios físico e biótico
Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem são
terras cujos desníveis permitem o escoamento da
água das chuvas das terras mais altas para as mais
baixas, através de cursos de água ou rios menores,
que desaguam em rios maiores.

O empreendimento está localizado na
região de deságue (foz dos rios) da bacia
hidrográfica do rio Iguaçu e da bacia
hidrográfica do rio Estrela.
Como o empreendimento está
localizado em uma área de terrenos planos,
sem muitos desníveis, como morros e morrotes
que funcionam como divisores de água, fica de
difícil reconhecimento quando começa uma
bacia e quando termina a outra. Por esse
motivo, parte das bacias dos rios Iguaçu e
Estrela foram consideradas no Estudo. Assim,
definiu-se como a AII do empreendimento a
zona chamada Jardim Primavera, definida por
um trabalho denominado Zoneamento da
Baía de Guanabara, que abrange a área em
torno do empreendimento, como mostra a
figura acima.
Como o projeto de readequação do
TECAM prevê instalações simples em uma área
industrial que viabiliza a chegada dos
derivados claros, não são previstas maiores
mudanças na região

meio socioeconômico

AII do meio socioeconômico.

A Área de Influência Indireta (AII) do
projeto de readequação abrange o município
de Duque de Caxias, sendo que o
empreendimento se insere no distrito de
Campos Elíseos.
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meio físico e biótico

o que é
diagnóstico ambiental?
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O diagnóstico ambiental é uma radiografia da região, sobretudo da fauna e flora
encontradas no local, assim como das atividades econômicas e condições de vida de seus
habitantes. Com a delimitação das áreas de influência, ou seja, das áreas em que haverá
intervenção devido às obras de construção e posterior funcionamento do empreendimento, é
possível avaliar e adotar medidas necessárias para diminuir ou eliminar esses impactos.

diagnóstico ambiental

meio físico
Clima e condições meteorológicas
A área do empreendimento possui um clima típico de região litorânea tropical,
influenciada por fatores como proximidade do mar, relevo acentuado à distância com significativa
cobertura vegetal, sendo influenciado por frequentes entradas de frentes frias, pelas brisas
marítimas e pela brisa vale-montanha.
Segundo a classificação do IBGE (1978), Duque de Caxias encontra-se em clima tropical
quente e úmido e com inverno seco (IPCC, 2006).
A realização de um diagnóstico permitiu avaliar a situação da qualidade do ar registrada
nos anos de 2009 a 2012 na Bacia Aérea III, conforme figura ao lado, onde estará localizado o
empreendimento, comparando as concentrações observadas com os padrões de qualidade do ar.
Foram considerados os dados obtidos, através do monitoramento das estações da
qualidade do ar do pólo industrial de Duque de Caxias, no ano de 2009, para comparação com
resultados disponibilizados no Relatório Anual de Qualidade do Ar no Estado do Rio de Janeiro –
2009; assim como também foram analisados os dados mais recentes de monitoramento das
mesmas estações, desde 2010 a 2012, de forma a fornecer um conhecimento efetivo da qualidade
do ar atual na área.

Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A Bacia Aérea III é a do projeto de readequação do TECAM.
Fonte: Relatório Anual de Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro, 2009.
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Qualidade do ar

A Bacia Aérea III apresenta grande ocupação urbano-industrial, com a consequente
emissão de uma quantidade maior de poluentes para a atmosfera.
Os resultados mostram que ocorreram ultrapassagens de padrão para vários parâmetros
das estações da AID do TECAM. As ultrapassagens mais numerosas e de maior gravidade referemse ao ozônio (O3), o que é consistente com o observado nas estações de qualidade do ar de outras
grandes cidades no mundo inteiro.
O empreendimento proposto não possui fontes de combustão de qualquer natureza. Por se
tratar de projeto voltado apenas ao transporte de hidrocarbonetos (derivados de petróleo), a única
emissão que pode ocorrer é de hidrocarbonetos (HC).

Ruído
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Em geral, a avaliação do nível de ruído mostrou que a área onde será construído o
empreendimento apresenta níveis de ruído inferiores aos limites máximos estabelecidos na norma
ABNT NBR 10151/2000. Porém, foram identificados alguns picos de níveis sonoros, onde há
movimentação intensa de caminhões e veículos em geral.

Imagem dos pontos de monitoramento de níveis de ruído.
Fonte: Google Earth

Imagem lateral de um ponto de medição.
Fonte: Planave, 2013.

Medidor de nível sonoro utilizado a 1,2 metros do solo.
Fonte: Planave, 2013.

Geologia

As rochas do Complexo Rio Negro são do tipo gnaisses, ortognaisses bandados e
granitoides; e as rochas da Suíte Serra dos Órgãos são do tipo granitoides, granitos e
granodioritos. São rochas que sustentam um relevo de morros isolados localizados na parte
central e norte da AID. Em geral, a suscetibilidade à erosão dos terrenos do tipo gnáissicos
(horizonte C) é alta.

Gnaisse cinzento do Complexo Rio Negro bastante deformado
e migmatizado.
Fonte: Planave, 2013

Granitoides à hornblenda e biotita de composição tonalítica
da Suíte Serra dos Órgãos.
Fonte: Planave, 2013
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Área ocupada por depósitos flúvio-marinhos recobertos
por aterro artificial.
Fonte: Planave, 2013

A AII do empreendimento está inserida
em terrenos geológicos diversos, apresentando
conjuntos de rochas de idades bastante
variadas.
A AID está inserida, principalmente,
nas unidades litoestratigráficas: Depósitos
Flúvio-Marinhos, Depósitos ColuvioAluvionares, Complexo Rio Negro e Suíte Serra
dos Órgãos. Os Depósitos Flúvio-Marinhos se
referem a terrenos de deposição de sedimentos
argilosos e vegetação de mangue e ocupam
uma área bem pequena na parte sudeste da AID
(área de mangue).
Tais depósitos foram recobertos por
uma camada de aterro de cerca de 1,6 m de
espessura em toda a AID.

Geomorfologia
Na AII ocorre, predominantemente, a Unidade Baixada da Baía da Guanabara.
Secundariamente, ocorre a unidade Maciços Costeiros e Interiores.
Baixada da Baía da Guanabara: Nessa unidade, a feição morfológica (estudo das formas)
dominante consiste nas amplas planícies colúvio-aluviais e flúviomarinhas, conhecidas como
baixadas.
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Maciços Costeiros e Interiores: conjunto de colinas baixas, pequenas e isoladas, que se destacam
das baixadas fluviais e flúvio-marinhas. Esse relevo colinoso é sustentado por rochas graníticas e
gnáissicas. São conhecidos como “morros”.

Geotecnia
As áreas de vulnerabilidade geotécnica identificadas na AID são áreas sujeitas a processos
erosivos e movimentos de massa e sujeitas a alagamentos. Dessa forma, os terrenos estudados
foram considerados quanto ao seu potencial de ocorrência, definindo-se se apresentam baixo,
médio ou alto grau de suscetibilidade à erosão e a alagamentos.

Suscetibilidade à erosão
A avaliação da pré-disposição à erosão
(desgaste) permitiu agrupar as áreas em três
graus que definam a facilidade dos terrenos
em apresentarem erosão, que pode ser: baixa,
média e alta.
As áreas na AID mais comprometidas
em sua qualidade, consideradas de alta
suscetibilidade à erosão, ocorrem em jazidas
de material de empréstimo (local de retirada
de material) situadas em relevo colinoso.

Colina completamente degradada pela exploração de saibro.
Fonte: Planave, 2013

Na AID podem ocorrer inundações
irregulares nas partes planas ou de baixadas,
não ocorrendo todos os anos. O avanço da taxa
de impermeabilização do solo (redução na
absorção das águas da chuva no solo) induz a
um escoamento superficial acelerado,
ocasionando o aumento do volume das águas
pluviais (das chuvas) a ser drenado e
aumentando os riscos de enchentes. As áreas
mais suscetíveis a inundações ou alagamentos
encontram-se nos terrenos às margens de
cursos d'água e nas várzeas. Na AID, as áreas
mais suscetíveis ocupam áreas restritas na
parte sudeste e bem próximas ao TECAM atual.
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Suscetibilidade a inundações ou alagamentos

Área de brejo com lençol freático aflorante (que emerge),
próximo ao Terminal. Área de alta suscetibilidade a
alagamentos. Data 8/7/2013
Fonte: Planave, 2013

Solos
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Nas colinas ocorrem os solos chamados Latossolos Vermelho-Amarelos. São solos
profundos, muito desenvolvidos, de cor amarela e alaranjada, ricos em óxidos de ferro e com baixa
fertilidade natural. Nas áreas onde ocorrem foi retirado material do subsolo para aterros e
provavelmente deverá ser retirado mais material para aterros.
Nas partes baixas ocorrem os solos denominados Gleissolos. Em parte desse solos, que são
alagadiços, houve influência de águas salinas provenientes da Baía da Guanabara. Nesses locais,
devido ao alto teor de sais, são denominados sálicos.
Em virtude da presença de águas salinas e em áreas de antigos manguezais formam-se
compostos de enxofre no solo devido à ação de bactérias. Esses solos são denominados
tiomórficos e são extremamente ácidos e corrosivos para estruturas de construções que contém
ferro. Esses solos ocorrem nas áreas mais alagadas da região.
Ainda nas áreas alagadas e ainda hoje sob a influência de águas da Baía formaram-se
mangues. Os solos presentes nos mangues também são tiomórficos e sálicos.

Área alagada e vegetação dos locais onde ocorrem Gleissolos, na área da AGA-LINDE.
Coordenadas UTM 680869E/7486955S.
Fonte: Planave, 2013.

Os latossolos ocupavam a parte superior
da área que hoje está erodida.
Terço superior de elevação, a 50 metros de
onde foi feita a descrição morfológica.
Fonte:Planave, 2013.

No local analisado, onde predomina o relevo fortemente
ondulado, a suscetibilidade (tendência) à erosão é moderada.
Em comparação com os argissolos e cambissolos, entretanto, é
maior a resistência dos latossolos aos processos erosivos com
relação a outras classes de solos.

Latossolo Vermelho-Amarelo argissólico,
truncado, sem horizonte A removido por
erosão laminar.
Local de coordenadas UTM
680086E/7487873S.
Fonte: Planave, 2013.

Solos derivados das rochas granito-gnáissicas do Complexo Rio Negro.
Fonte: Planave, 2013

Recursos Hídricos

Visualização tridimensional da Baía de Guanabara. O retângulo vermelho indica aproximadamente a localização do
empreendimento - Imagem de satélite Landsat registrada em 28/02/2000 em composição sobre o modelo digital do
terreno GTOPO 30/USGS.
Fonte: PETROBRAS, 2012.

O empreendimento está
inserido nas bacias hidrográficas dos
rios Estrela e Iguaçu na Baía de
Guanabara. Na figura ao lado é
apresentada a hidrografia da AID e da
AII, onde podem ser identificados os
principais corpos d'água superficiais
presentes nestas regiões.
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Na Baía de Guanabara deságuam 35 rios que juntos formam a Região Hidrográfica da Baía de
Guanabara, com uma superfície aproximada de 4.000km² (JICA, 1994; KJERFVE et al., 1997).
Na figura a seguir pode-se ter uma visualização tridimensional da Baía de Guanabara, onde é
possível observar a planície da baixada fluminense e a serra do Mar ao fundo.

Bacia Hidrográfica do Rio Estrela
A bacia hidrográfica do rio Estrela está compreendida dentro de quatro municípios do
Estado do Rio de Janeiro (Miguel Pereira, Petrópolis, Duque de Caxias e Magé), abrangendo,
aproximadamente uma área de drenagem de 342 km2 (COELHO, 2007). A bacia hidrográfica em
questão apresenta alto grau de urbanização na sua parte média e algum grau de urbanização em
sua parte mais baixa. O rio Estrela se estende por 6 km, desaguando na Baía de Guanabara
(NORONHA, 1998 apud RANGEL et al., 2012).

Bacia Hidrográfica dos Rios Iguaçu – Sarapuí
A bacia hidrográfica dos rios Iguaçu – Sarapuí se encontra a oeste da área do
empreendimento. Embora esta bacia seja formada pelos rios Iguaçu e Sarapuí, é dada maior
importância na descrição do rio Iguaçu, por se encontrar mais próximo à área do empreendimento.
A Bacia apresenta área de drenagem de 726 Km2 e está inserida dentro dos municípios de
Belford Roxo e Mesquita, e parte dos municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti,
Nova Iguaçu e Duque de Caxias.
A nascente do Iguaçu está localizada na serra do Tinguá, de onde o rio se estende por
aproximadamente 43 km, cortando a planície da baixada fluminense até a sua foz, na Baía de
Guanabara (PORTILLOMIRANDA, 2008).
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Uso dos corpos hídricos da AII e da AID
A partir do levantamento de dados secundários foi possível identificar que a Bacia do Rio
Iguaçu/Sarapuí possui basicamente três diferentes usos de suas águas: abastecimento de água,
diluição de efluentes e recreação. Já para a bacia do rio Estrela não se encontrou informações
acerca dos diferentes tipos de uso de suas águas. Todavia, devido às semelhanças existentes entre
as bacias do rio Iguaçu e do rio Estrela, no que se refere ao uso e ocupação do solo, podemos
considerar que os corpos hídricos da bacia do rio Estrela possuem tipos de uso da água similares.

Caracterização das águas subterrâneas
A água subterrânea pode ser definida como aquela que preenche totalmente os poros
(espaços interiores) do solo ou da rocha (no caso, rocha sedimentar), formando a zona saturada ou
freática.

Representação esquemática da água subterrânea e das
zonas do solo.

Instalação Poço Monitoramento - Bentonita
Fonte: Planave, 2013
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A área do empreendimento localiza-se numa grande planície de sedimentos aluvionares
formada pelos grandes rios que cortam a baixada fluminense, como, por exemplo, o rio Iguaçu.
Este sistema permite a formação dos reservatórios naturais. Por isso, foram instalados 4 poços
para coleta e posterior monitoramento da água subterrânea.

Águas Subterrâneas - Mapa Potenciomêtrico.
Localização dos 4 poços de monitoramento.

Os resultados mostraram que, em geral, em relação aos parâmetros físico-químicos e
biológicos analisados, todos os valores de sólidos dissolvidos totais estiveram em desacordo com o
estabelecido pela Resolução CONAMA n° 396/08. Já os resultados de coliformes fecais mostraram
a presença de bactérias em dois pontos.
Os metais ferro e manganês apresentaram concentrações acima dos valores máximos
estipulados pelas Resoluções CONAMA 396/08 e 420/09. Além disso, alguns parâmetros de
nitrogênio, potássio, sódio e fósforo exibiram valores acima do limite de quantificação nos quatro
pontos de coleta.
Por fim, os compostos orgânicos analisados nas águas dos poços subterrâneos não
apresentaram concentrações detectáveis em nenhuma das amostras.

Recursos Minerais
Interferência com Processos de Titularidade Minerária
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No levantamento realizado dos processos protocolados de titularidade minerária na área
de estudo, no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, foi constatado que não há
interferência dos processos de direitos minerários com o mesmo.
Nos trabalhos de campo foram observadas na AID duas áreas já caracterizadas pela
exploração mineral, as quais fazem parte de polígonos requeridos no DNPM para extração
mineral. Porém, são processos ainda em fase de requerimento de lavra, ou seja, não há autorização
para exploração nessas áreas, o que indica a ocorrência de extração informal. Ressalta-se que tais
áreas encontram-se atualmente completamente degradadas.

Área do processo DNPM n° 890.402/2002.
Coordenadas UTM da foto: 679327 E / 7487748 S
Fonte: Planave, 2013.

Qualidade ambiental do solo
A avaliação da qualidade ambiental do solo
visa a determinação das condições ambientais
atuais das áreas onde será implantado o
empreendimento, mais precisamente da chamada
Área de Influência Direta (AID). A coleta das
amostras (Fig. ao lado) foi realizada de duas
formas: análise de amostras deformadas e análise
de amostras indeformadas de solo.
Nas amostras foram detectadas concentrações de
metais, como chumbo e manganês, e outros
compostos inorgânicos, bem como compostos
Procedimento durante a amostragem de solo.
orgânicos. Apesar de nem todos os parâmetros
Fonte: Planave, 2013.
analisados serem contemplados na legislação
ambiental, as concentrações encontradas nas amostras não ultrapassou os limites estabelecidos por tal
legislação.

diagnóstico ambiental

meio biótico
A área de influência do presente empreendimento está inserida na região cuja ocupação
encontra-se diretamente relacionada à criação e implantação da Refinaria de Duque de Caxias –
REDUC, na década de 1960. Ao longo dos anos, diversas empresas se instalaram no município de
Duque de Caxias visando estabelecer relações econômicas com a Refinaria. Atraídos por este
desenvolvimento, foi observado um crescimento urbano que se deu de forma desordenada, o que
também impactou negativamente o ambiente regional.
Dentro deste contexto, hoje são observadas na AII florestas secundárias em diferentes
estágios de sucessão, onde para localizar as florestas mais preservadas é necessário recorrer às
áreas onde a topografia acidentada dificulta a ocupação humana e a implantação de culturas, ou
mesmo procurar áreas protegidas no interior de Unidades de Conservação (AMADOR, 1997; SOS
MATA ATLÂNTICA, 2013).
A cobertura vegetal de florestas ombrófilas da AII é representada em quase sua totalidade
pela formação de Terras Baixas (até 50 m de altitude). As áreas onde a altitude permitiria a
ocorrência da Floresta Submontana encontram-se totalmente degradadas e desprovidas de
ambientes florestais.
Outra formação vegetal presente na AII, igualmente pertencente ao Bioma Mata Atlântica,
são os manguezais da Baía de Guanabara. Trata-se de um ecossistema de transição que se
desenvolve entre a terra firme e o mar. A periódica oscilação das marés e sua localização na
desembocadura de rios fazem com que o ambiente tenha grandes oscilações do teor de oxigênio e
da salinidade que, aliados ao acúmulo de matéria orgânica, criam condições altamente seletivas
sobre as espécies que ali habitam.

Vista aérea do manguezal presente na AII, margeando um dos braços
(afluente em primeiro plano) do rio Estrela, o qual pode ser visto ao fundo
(linha pontilhada azul indicando a direção de sua foz na Baía de Guanabara).
Fonte: Louzada,M.A.P. 2013.

Material vegetativo e reprodutivo de
(A) Rizophora mangle,
(B) Laguncularia racemosa e
(C) Avicennia schaueriana presentes nos manguezais da AII.
Fonte: Louzada,M.A.P. Acervo Pessoal. 2010.
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Flora

Dentro dos limites da Área de Influência Direta (AID) são encontrados os ecossistemas de
floresta ombrófila de Terras Baixas, floresta ombrófila Submontana, ambos antropizados, brejos e
manguezal. Na AID foram delimitadas ainda quatro áreas para avaliação em campo, pois são as
mais representativas dos ecossistemas presentes e estão relacionadas diretamente à implantação
do empreendimento. Apesar da AID ser produto de anos de antropização e fragmentação de
habitats, foi registrada a ocorrência da espécie jacarandá-da- Bahia (Dalbergia nigra), espécie
com status de proteção legal conforme a Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção, tendo
sido registrada a ocorrência de um único exemplar dessa espécie na área da alternativa B.
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Espécime de Dalbergia nigra encontrada da Área 2.
Fonte: Planave, 2013.

Intensa regeneração de Leucaena leucocephala em área
antropizada adjacente ao manguezal.
Fonte: Planave, 2013.

Outra espécie presente na AID que consta na Lista Oficial é a caixeta (Tabebuia cassinoides),
esta ainda com “deficiência de dados” para que seja considerada como ameaçada. A T. cassinoides é
uma das espécies características das porções alagadiças da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas.

Tabebluia cassinoides localizada na área do empreendimento.
Fonte: Planave, 2013.

Área com predominância de Tibouchina sp. (quaresmeira),
Gochnatia polymorpha (cambará) e pela palmeira Attalea humilis.
Na base do morro foram encontradas, em regeneração,
Guarea guidonia (carrapeta), Tibouchina sp. (quaresmeira),
Cecropia sp. (embaúba).
Fonte: Louzada, M.A.P. 2013.

Das 112 espécies de flora listadas como ocorrentes na AID, 22,3% são classificadas como
exóticas. As espécies nativas encontradas são comuns a ambientes similares no estado do Rio de
Janeiro.
A vegetação local é composta por gramíneas e arbustos, apresentando um sub-bosque e
uma pequena camada de serrapilheira com forte presença de elementos vegetacionais exóticos,
destacando-se mangueiras e jaqueiras, com presença de áreas alagadas e um manguezal
predominantemente vermelho e branco.

Fauna
O estudo apresenta a análise da fauna local com a caracterização da composição, riqueza e
estado de conservação dos répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Tal estudo foi realizado através de
levantamentos primários e secundários, permitindo um diagnóstico ambiental da área do
empreendimento, indicando os representantes e identificando a importância de cada grupo (e.g.
ameaçadas, raras e bioindicadoras). Ressalta-se que não foram realizadas capturas nas
campanhas.

Herpetofauna (répteis e anfíbios)
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Na área de TECAM foram registradas durante as atividades de campo 05 espécies distintas
de anfíbios sendo 39 indivíduos observados de anfíbios anuros. Para os répteis foram observados 6
espécies e 20 indivíduos durante as atividades de campo.
O método de Busca Ativa (dados primários) consistiu em localizar anfíbios anuros nos
ambientes de reprodução, através de registros auditivos e/ou visuais. A espécie com maior
frequência de registro foi a perereca Scinax alter (Fig. esquerda). Durante a busca, registrou-se
também o exemplar de jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) (Fig. direita), considerado
uma espécie ameaçada de extinção, rara na literatura do Estado do Rio de Janeiro, sendo o registro
mais notório desta campanha.

Espécie de perereca (Scinax alter) encontrada na área
de sítio reprodutivo.
Fonte: Planave (Foto obtida em 08/08/2013).

Espécie de jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)
registrada nas adjacências da Área 3.
Fonte: Planave (Foto obtida em 10/08/2013).

Mastofauna (Mamíferos)
Os métodos utilizados para observar os mamíferos foram a busca ativa, a qual utiliza evidências de
vestígios (pegadas, tocas, fezes), e armadilhas fotográficas que registram as atividades de mamíferos. O
grupo com maior frequência de registro foi a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) (Fig. esquerda),
seguido do gambá (Didelphis aurita) e da raposa (Cerdocyon thous) (Fig. direita).
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Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)
Fonte: Planave (Foto obtida em 10/08/2013).

Raposa (Cerdocyon thous) registrada pelo
método Registro Ocasional (coordenadas 22º 42' 51" S
43º 14' 47" W).
Fonte: Planave (Foto obtida em 08/08/2013).

Ornitofauna (aves)
Para detectar os indivíduos foram utilizados pontos de busca ativa (Fig. esquerda) e,
principalmente, os pontos de escuta. Foram registradas 99 espécies, sendo que a família Tyrannidae foi a
mais abundante com 24 espécies. Entre as espécies encontradas, algumas são alvos de criações ilegais por
obterem características canoras como o canário-da-terra (Sicalis flaveola)(Fig. direita).

Observação com auxílio de binóculo durante realização
de trabalho de campo.
Fonte: Planave (Foto obtida em 01/08/2013).

Canário-da-terra (Sicalis flaveola).
Fonte: Planave (foto obtida em 01/08/2013).

diagnóstico ambiental

meio socioeconômico
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Foi definido como AII o município de Duque de Caxias, território político-administrativo
onde se dará o empreendimento. No entanto, sempre que possível, realizou-se uma análise mais
abrangente do distrito de Campos Elíseos, onde se encontra o TECAM. E como AID, foi delimitado o
perímetro imediato à área do empreendimento, compreendendo as localidades de Jardim Ana
Clara, Vila Actura, Parque Bom Retiro, Fonseca e Parque Marilândia.

Mapa de uso e ocupação do solo na AII

Caracterização Socioeconômica da AII
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O município de Duque de Caxias foi criado em 1931 tendo como propulsor de seu
crescimento o complexo industrial, REDUC, e foi sendo desenvolvido até tomar a configuração
atual. Duque de Caixas encontra-se inserido na região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo em
sua composição 4 distritos e 25 bairros.
O Município encontra-se em duas grandes regiões: a Região Metropolitana do Rio de
Janeiro (RMRJ) e a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (RH-V). Além disso, de acordo com o
seu Plano Diretor, foram definidas três zonas destinadas à ocupação urbana: Zona de Ocupação
Básica (ZOB), Zona de Ocupação Controlada (ZOC) e Zona de Ocupação Preferencial (ZOP), sendo
metade do território do Município considerado como Zonas Especiais de Interesse Ambiental
(ZEIA), conforme pode ser observado na figura abaixo.

Zoneamento de Duque de Caxias
Fonte: Prefeitura de Duque de Caxias

Cerca de 45% de seu território é
coberto por vegetação florestal secundária,
com uma pequena parte em estágio inicial
(1,3%) e a maior parte (43,5%) em estágios
médio e avançado de regeneração, estando
localizada a maior parte do resíduo florestal
na Reserva Biológica do Tinguá.
O distrito de Campo Elíseos, onde está
situado o empreendimento, tem a maior parte
de seu território ocupado pelos usos urbano e
industrial, assim como o distrito-sede (Duque
de Caxias), de acordo com o gráfico ao lado.

Principais formas de Uso do Solo por distrito de Duque de Caxias.
Fonte: UFRJ/SEA, 2009.
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A economia do Município vivencia um momento de ascendência, nas atividades de
comércio e serviço advindos do setor industrial. De acordo com o Censo 2010, Duque de Caxias
possuía o setor terciário como principal contribuinte do PIB municipal em 2010 (43,35%), seguido
pelo setor industrial (31,91%), enquanto o setor primário apresentava participação quase nula do
PIB (0,03%). A indústria de transformação era responsável por 79,2% do valor adicionado do setor
industrial no Município nesse mesmo ano.
Conforme o Censo 2010 (IBGE), o município de Duque de Caxias registrou contingente
populacional de 855.048 pessoas, representando 5,3% da população do estado. Ao mesmo tempo,
o distrito de Campos Elíseos possuía 290.762 habitantes, o que correspondia a 34% de toda a
população de Duque de Caxias. Praticamente toda a população municipal residia no meio urbano,
observando um crescimento demográfico de 0,98% a.a na última década, bastante inferior ao de
seu distrito de Campos Elíseos (1,78% a.a), derivado de sua elevada densidade demográfica de
2.899 habitantes/km².
O ápice da pirâmide etária representa perfil senil que, conforme a tipicidade das pirâmides
de transição, reflete aspectos relacionados a uma elevação da expectativa de vida dos idosos,
decorrente de melhoria na qualidade de vida.
Esta elevação dos padrões de qualidade de vida da população é demonstrada também na
evolução ascendente do IDH ao longo dos anos, conforme se pode conferir no quadro ao lado,
observando-se, entretanto, que o IDH Municipal ainda é inferior ao verificado no Estado.

Pirâmide Etária do município de
Duque de Caxias. Fonte: Censo Demográfico,
IBGE (2010), cálculo da consultora.

Quadro -Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH (2010). Fonte: Atlas
do Desenvolvimento Humano no
Brasil (2013) – PNUD.

Pirâmide Etária do Distrito de Campos
Elíseos. Fonte: Censo Demográfico IBGE
(2010), cálculo da consultora.

Outro indicador que demonstra a evolução do
IDH é a educação. De acordo com o IBGE (Censo
2010), 95% da população de Campos Elíseos acima de
10 anos de idade se encontram alfabetizadas,
praticamente a mesma proporção que o Município
(95,3%).
Assim como a educação, a saúde é uma
condição essencial para a manutenção da qualidade
de vida. De acordo com o Ministério da Saúde/CNES,
55,6% dos estabelecimentos de saúde de Duque de
Caxias possuíam nível de atendimento ambulatorial
básico, 37,8% atendimento ambulatorial de média
complexidade e somente 3,6% possuíam
atendimento ambulatorial de alta complexidade.
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O município de Duque de Caxias, em 2010, tinha em torno de 77% dos domicílios
conectados à rede geral de esgoto e 8,9% dos domicílios atendidos por fossas sépticas. Em
Campos Elíseos era vivenciada uma situação semelhante, com 71% dos domicílios conectados à
rede geral e 11% atendidos por fossas sépticas, sendo o descarte de esgoto feito em valas por 8,9%
de todos os domicílios. O sistema de abastecimento de água pela rede geral no município de
Duque de Caxias supria 62% dos domicílios, enquanto no Distrito de Campos Elíseos esse atingia
apenas 56% das residências. Em Duque de Caxias são 32% dos domicílios atendidos por poços ou
nascentes e em Campos Elíseos, 35%.
As indústrias situadas em Duque de Caxias representam 33% do número total de
captações de água, porém este grupo responde por 91% do volume anual total de água captada.

Mapa de Densidade Populacional de Duque de Caxias
Fonte: População dos setores censitários do Censo Demográfico
de 2010, IBGE.

O distrito de Campos Elíseos apresenta maior população nas classes de densidade urbana
de 25<50 e de 50<100 habitantes por hectare e é o segundo maior na classe mais populosa, de
100<250 hab./há. Em torno de 41% da população total de Campos Elíseos reside na área entre a
BR-040 e a BR-116.
O território do Município é cortado por diversas vias federais, estaduais e municipais,
destacando-se, entre elas, a BR-040 (Rodovia Washington Luís), principal via de acesso à REDUC,
e diversas estradas estaduais que ligam o município ao restante do estado.

Caracterização Socioeconômica da AID

Zoneamento de uso do solo na AID, segundo o Plano Diretor
Urbanístico do município de Duque de Caxias.
Fonte:Lei Municipal Complementar nº 1/2006.

De acordo com os dados dos Setores Censitários, em 2010, o distrito de Campos Elíseos
tinha uma população de 290.466 habitantes, totalmente urbana. No bairro Jardim Primavera, o
IBGE registrou o segundo maior número de habitantes, depois de Saracuruna. Nesses dois bairros
mais populosos, observa-se que a maior parte da população está em setores censitários, com
densidade entre 50 e 100 hab./ha. O bairro Campos Elíseos, por sua vez, registra uma densidade
demográfica de apenas 6,7 hab/ha.

Localização da AID no Distrito de Campos Elíseos e bairros.
Fonte:Setores censitários do Censo Demográfico de 2010, IBGE.
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A Área de Influência Direta do empreendimento é definida como o território dos bairros de
Jardim Ana Clara, Vila Actura, Parque Bom Retiro, Fonseca e Parque Marilândia, no distrito de
Campos Elíseos, no município de Duque de Caxias. Assim, a AID está estruturada a partir de um
conjunto de setores censitários do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), que abrangem partes de
três bairros - Campos Elíseos, Cangulo e Jardim Primavera.
De acordo com o zoneamento definido no Plano Diretor Urbanístico de Duque de Caixas
(2006), os setores censitários da AID abrangem três tipos de zona: a ZEN - Zona de Negócios
Industriais, a ZOB - Zona de Ocupação Básica e a ZEIA - Zona Especial de Interesse Ambiental.

AID: Pirâmide Etária
Fonte: PLANAVE, com informações do IBGE
Censo Demográfico 2010

No conjunto dos setores censitários que conformam
a AID vive uma população estimada, no ano de 2010, em
pouco mais de 14.000 moradores, com ligeiro predomínio
das mulheres, que somam 51,1% do total. Trata-se de uma
população majoritariamente jovem em que as crianças e
adolescentes até 19 anos de idade formam 38% de seus
habitantes e, adicionando-se os jovens com até 29 anos,
são compostos 55% do total.
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A AID, especificamente a Vila Actura, margeia todo o complexo industrial petrolífero em
que se destaca a REDUC, estendendo-se até o “centro” de Campos Elíseos. Os demais bairros –
Jardim Ana Clara, Parque Bom Retiro, Fonseca e Parque Marilândia – constituem formações do
que comumente é denominado como “cidade-dormitório”.
Os bairros da AID apresentam carência de infraestruturas básicas (rede de esgotamento
sanitário, abastecimento público, coleta de lixo, transporte público etc.) com baixo padrão de
qualidade de vida.

Vila Actura: via principal, com ponto final de ônibus.
Fonte: PLANAVE (agosto/2013)

Saraiva: moradia padrão.

Saraiva: vala de esgoto.

Vila Actura: rua da localidade

O atendimento à saúde também é motivo de queixa dos moradores da região. Os principais
locais de atendimento à saúde na AID para aonde primeiramente recorrem seus moradores são o
Posto Médico Sanitário de Campos Elíseos, o Hospital Estadual Adão Nunes Pereira e, em segundo
lugar, o Posto Médico Sanitário José Camilo Santos, no bairro de Jardim Primavera.
O setor de educação conta com diversas escolas presentes em todos os bairros e é
complementada por algumas unidades particulares, principalmente no que tange à Educação
Infantil, em que há grande carência de estabelecimentos e vagas na esfera pública.

Escola Municipal Monteiro Lobato
Fonte: PLANAVE (agosto/2013)

Polícia Militar de Campos Elíseos
Fonte: PLANAVE (agosto/2013)

Apesar de não ter sido encontrado qualquer vestígio de material arqueológico, o Município conta
com alguns patrimônios históricos que são acautelados pelos órgãos pertinentes. Em Duque de Caxias
existem dois bens acautelados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional),
sendo eles: Casa Grande e Capela da antiga Fazenda de São Bento e Igreja Matriz de Nossa Senhora do
Pilar.
Há dois bens acautelados pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural)
Caminhos de Minas: trecho da Estrada do Taquara e Serra do Mar/Mata Atlântica. Além dos bens
acautelados, outros patrimônios são referenciados no município de Duque de Caxias, dada a sua
importância histórica e cultural para os moradores.

Igreja Santa Terezinha Meninos Jesus
Fonte: Planave, 2013

Sítio São Bento. Fonte: Planave, 2013
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Patrimônio Histórico-Cultural

A análise ambiental integrada apresenta uma análise das informações contidas no
Diagnóstico Ambiental, baseada nas relações entre os meios avaliados (físico, biótico e
socioeconômico), tendo como objetivo fornecer subsídios à avaliação dos impactos decorrentes
do empreendimento.
A partir dessa análise, é possível refletir a estrutura e a dinâmica ambiental das áreas de
influência, identificando os compartimentos ambientais e as áreas mais sensíveis, através do
Mapa de Sensibilidade Ambiental, além de auxiliar na compreensão da sinergia de impactos, ao
considerar o critério de cumulatividade.
De acordo com o Zoneamento do Município de Duque de Caxias, o empreendimento está
localizado na Zona Especial de Negócios – ZEN III - Campos Elíseos, zona destinada à ocupação
por indústrias e centros distribuidores (Lei Complementar nº 1/2006).
À atividade industrial são associadas as de comércio e prestação de serviços que também
atraem população e movimentam capital. No conjunto de bairros inseridos no perímetro da AID do
empreendimento reside uma população estimada em 14.000 moradores.
O empreendimento proposto não possui fontes de combustão, tampouco quaisquer
processos capazes de emitir um dos poluentes primários constantes da Resolução CONAMA nº
03/1990. Uma vez que se trata de projeto voltado ao transporte de hidrocarbonetos, a única
emissão passível de ocorrer são as de hidrocarbonetos (HC), poluentes primários precursores do
ozônio (O3). Quanto a isso, ressalta-se que o parque industrial de Campos Elíseos já representa
uma significativa fonte de HC, o que implica em um impacto cumulativo.
A área de estudo localiza-se próximo à foz dos rios Estrela e Iguaçu, que são os rios
principais das bacias hidrográficas a que pertencem, e que por desaguarem na Baía de Guanabara
fazem parte da grande região hidrográfica denominada Baía de Guanabara (RHBG).
Embora seja uma região com grande relevância para a indústria de extração mineral,
apresentando, inclusive, áreas requeridas no DNPM para extração mineral na AID, não há
interferência do empreendimento com nenhuma dessas áreas registradas.
O estudo de vulnerabilidade geotécnica mapeou áreas da AID que são suscetíveis a
alagamentos e à ocorrência de erosão.
A AID caracteriza-se como o produto de anos de antropização e fragmentação de habitats,
o que justifica a degradação da qualidade da flora atualmente encontrada em campo, marcada
pela presença de espécies exóticas ou invasoras. Mesmo em tais condições, foram registradas
duas espécies que constam na Listagem Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção (IN 06/2008):
a caixeta (Tabebuia cassinoides), uma espécie comum nas baixadas alagadas da região, com
dezenove indivíduos; e um único exemplar da espécie jacarandá-da-Baía (Dalbergia nigra).
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análise integrada
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Vegetação de baixa estatura e solo parcialmente alagado na AID.
Fonte: Planave (Foto obtida em 01/08/2013).

Tabebluia cassinoides localizada na área do empreendimento.
Fonte: Planave, 2013.

A área total a ser suprimida, calculada em 1,68 hectares, caracteriza-se por uma cobertura
vegetal característica de áreas perturbadas, marcada pela grande quantidade de espécies exóticas
invasoras e com predomínio de espécies nativas pioneiras ou de estágio inicial de sucessão.
Em relação à fauna presente na AID, a supressão da vegetação se configura como a
intervenção mais impactante, em função da perda de habitat naturais.
Apesar da degradação ambiental da área, foram registradas 5 (cinco) espécies de aves
endêmicas da Mata Atlântica na AID: beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania glaucopis), tiêsangue (Ramphocelus bresilius), tiê-preto (Tachyphonus coronatus), picapauzinho-de-testapintada (Veniliornis maculifrons) e choca-de-sooretama (Thamnophilus ambiguus); sendo que
nenhuma delas foi encontrada na área onde haverá supressão de vegetação.
Foram registradas na AID também espécies de relevância ecológica, como o jacaré-depapo-amarelo (Caiman latirostris), e os representantes da mastofauna que sofrem pressão de
caça na região: guaxinim ou mão-pelada (Procyon cancrivorus), paca (Cuniculus paca), e capivara
(Hydrochoerus hydrochaeris), presentes na área de intervenção do empreendimento.

Jacaré-de-papo-amarelo registrado nas adjacências
da área do empreendimento.
Fonte: Planave (Foto obtida em 10/08/2013).

Capivara localizada na área do empreendimento.
Fonte: Planave, 2013.

A perda e a fragmentação de habitat constituem as maiores ameaças para os mamíferos
terrestres que ainda sofrem pressão de caça na área de influência do empreendimento e que estão
ameaçadas e são estritamente relacionadas a áreas florestadas.
Em região próxima ao empreendimento, existem Unidades de Conservação da Natureza
(UC), segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), como a APA São Bento
(distante 1,8 km da AID), a APA da Estrela (distante 0,7 km da AID) e o Parque Natural da Caixa
d´Água (distante 2,7 km da AID), porém as instalações previstas não possuem interferência com
as mesmas.
Registra-se na AID áreas de
preservação permanente (APP) referentes
a cursos d'água e suas faixas marginais de
proteção, bem como um pequeno trecho
de manguezal. O traçado da tubulação
aérea projetada para o empreendimento
intercepta um curso d'água e um trecho de
sua faixa marginal de proteção.

Áreas de Sensibilidade Socioambiental
A compreensão das áreas ambientalmente sensíveis da área de influência direta do
empreendimento foi consolidada em um mapa de sensibilidade ambiental como produto da
análise integrada do diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico. Trata-se de áreas
sensíveis e críticas que merecem uma maior atenção por parte dos gestores da obra e da operação
do empreendimento.

Mapa de Sensibilidade Socioambiental
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Mapa de Unidades de Conservação

impactos ambientais
As alterações ocorridas na qualidade ambiental por conta da ação humana necessária à
execução de um empreendimento são chamadas de impacto ambiental. O estudo identificou
que o TECAM irá gerar 26 impactos. Existe uma série de medidas que serão adotadas como
forma de potencializar os positivos e minimizar os negativos, que são de pequena monta e
rapidamente reversíveis e mitigados com a finalização das obras.
Além dos efeitos positivos e negativos, sinalizados em uma matriz de impactos, neste
ponto do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) serão apresentadas as principais
recomendações propostas pela equipe, que se subdividem na fase de planejamento, obras e
funcionamento.

matriz de impactos
A avaliação de impactos ambientais, apresentada no neste EIA, evidenciou 26 impactos
ambientais. Destes impactos, 25 são impactos negativos, sendo 15 de pequena importância, 8 de média
importância e 2 de grande importância. Os dois impactos classificados como de grande importância
recaem sobre o fator água subterrânea, referentes à redução e alteração das áreas de recarga das águas
subterrâneas na fase de implantação e na fase de operação. Estes impactos são efetivos, já que haverá
terraplenagem na implantação do empreendimento e impermeabilização do solo na operação.
Dos 25 impactos negativos evidenciados, 19 estarão envolvidos com a fase de instalação do
empreendimento e 5 na fase de operação do empreendimento e apenas 1 na fase de planejamento.
O Estudo apontou ainda o impacto positivo da geração de emprego, já que as obras para a
instalação do empreendimento poderão gerar cerca de 405 empregos diretos e 162 indiretos durante
toda a obra.
Para todos os impactos negativos foram propostas medidas preventivas e mitigadoras que visam
evitar que os impactos ocorram, minimizá-los ou ainda corrigi-los. Tais medidas serão implantadas no
âmbito dos programas ambientais.
§
Critérios para Avaliação de Impactos Ambientais

Natureza | Ocorrência | Incidência | Reversibilidade | Momento | Cumulatividade
Magnitude | Abrangência | Duração
Para cada um dos impactos é avaliado o conjunto das ponderações dos atributos
considerados, de modo a se definir a sua Importância (Interpretação dos Impactos).
Interpretação dos Impactos
A interpretação do impacto se dá pela determinação do atributo “Importância”, definido
como a “ponderação de um grau de significação de um impacto, tanto em relação ao fator
ambiental afetado quanto a outros impactos” (DZ-041.R-13 / INEA). Para a determinação da
“Importância” foi utilizado o método de agregação por combinação dos atributos Magnitude,
Abrangência e Duração, que, considerando o quadro a seguir, determinam a importância do
impacto como sendo: Grande, Médio e Pequeno.
Baixa

MAGNITUDE
Média

Alta

Local

Pequena

Pequena

Média

Regional

Pequena

Média

Grande

Permanente

Local

Pequena

Média

Grande

Permanente

Regional

Média

Grande

Grande

DURAÇÃO

ABRANGÊNCIA

Temporário
Temporário

A avaliação dos impactos é apresentada em forma de matriz, onde os impactos,
organizados por meio (físico, biótico e socioeconômico) e segundo a fase do empreendimento
(planejamento, construção e funcionamento), são listados e avaliados, concluindo-se pela
importância de cada um.
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Na avaliação dos impactos ambientais foram adotados os seguintes critérios:

Matriz de impacto na Fase de Implantação:

Matriz de impacto na Fase de Planejamento:

Matriz de impacto na Fase de Implantação - continuação

Natureza: (P) – Positivo; (N) – Negativo.
Ocorrência: (E) - Efetivo; (P) – Potencial.
Incidência: (D) – Direto; (I) – Indireto.
Reversibilidade: (R) – Reversível; (I) – Irreversível.
Abrangência: (L) - Local; (R) – Regional.
Duração: (T) – Temporário; (P) – Permanente.
Momento: (I) – Imediato; (M) – Médio a longo prazo.
Cumulatividade: (S) – Simples; (C) – Cumulativo.
Magnitude: (B) – Baixa; (M) – Média; (A) – Alta.
Importância: (P) – Pequena; (M) – Média; (G) – Grande.

Legenda:

Matriz de impacto na Fase de Implantação - continuação

Natureza: (P) – Positivo; (N) – Negativo.
Ocorrência: (E) - Efetivo; (P) – Potencial.
Incidência: (D) – Direto; (I) – Indireto.
Reversibilidade: (R) – Reversível; (I) – Irreversível.
Abrangência: (L) - Local; (R) – Regional.
Duração: (T) – Temporário; (P) – Permanente.
Momento: (I) – Imediato; (M) – Médio a longo prazo.
Cumulatividade: (S) – Simples; (C) – Cumulativo.
Magnitude: (B) – Baixa; (M) – Média; (A) – Alta.
Importância: (P) – Pequena; (M) – Média; (G) – Grande.

Legenda:

Matriz de impacto na Fase de Operação:

programas ambientais
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Os Programas Ambientais diferem-se, quanto ao seu objetivo, de acordo com as características
dos impactos identificados e a fase em que ocorrem. Podem ser preventivos, corretivos, de
monitoramento ou compensatórios.
Esses programas são uma responsabilidade do empreendedor para adequar as atividades do
empreendimento ao meio ambiente.

prognóstico ambiental
Cenário sem Empreendimento

Cenário com Empreendimento
Com a implantação do empreendimento, juntamente com o Sistema de Gestão Ambiental, que
contempla os Programas Ambientais propostos e todas as medidas preventivas, mitigadoras e
compensatórias, não se prevê uma alteração significativa do ambiente, comparada com a situação
futura sem o empreendimento.
A área total a ser suprimida, calculada em 1,68 hectares, caracteriza-se por uma cobertura
vegetal característica de áreas perturbadas, marcada pela grande quantidade de espécies exóticas
invasoras e com predomínio de espécies nativas pioneiras ou de estágio inicial de sucessão,
enquadrando-se como de estágio médio de sucessão secundária. Em relação à fauna presente na AID,
haverá perda parcial de habitat naturais que não inviabilizam a sua preservação.
O empreendimento proposto não possui fontes de combustão, tampouco quaisquer processos
capazes de emitir um dos poluentes primários constantes da Resolução CONAMA nº 03/1990. Uma vez
que se trata de projeto voltado ao transporte de hidrocarbonetos, a única emissão passível de ocorrer são
as de hidrocarbonetos (HC).
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A AID do empreendimento caracteriza-se como o produto de anos de antropização e
fragmentação de habitats, o que justifica a degradação da qualidade da flora atualmente encontrada
em campo, marcada pela presença de espécies exóticas ou invasoras. A não implantação do
empreendimento, por si só, não acarretará na preservação dos fragmentos florestais e da qualidade da
água nas áreas alagadas ali presentes, nem dos indivíduos da fauna identificados no diagnóstico. Em
função dos índices registrados de poluição industrial do ar relativo ao dióxido de enxofre (SO2) e
particulados finos (PM10), que tendem a aumentar, independentemente das atividades previstas pelo
empreendimento, a fauna e a flora na AID continuarão sendo impactadas.
O aumento da demanda de derivados claros no estado do Rio de Janeiro torna necessária a
readequação das instalações do TECAM, de modo a atender às expectativas de mercado no estado do Rio
de Janeiro, destinando-se também à cabotagem e à exportação. A sua não implantação impossibilitaria
o escoamento necessário, comprometendo o abastecimento do mercado e a economia de algumas
regiões.
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conclusão
A implantação do Projeto de Readequação das Linhas de Escoamento para as Demandas
Crescentes do Terminal de Campos Elíseos – TECAM está associada à necessidade de escoamento
de derivados claros de petróleo frente ao aumento da demanda desses produtos na região
metropolitana do Rio de Janeiro, que é fruto do crescimento da indústria petroquímica
brasileira.
Foram estudadas três alternativas locacionais, todas com sítios localizados dentro da
zona industrial do distrito de Campos Elíseos, município de Duque de Caxias, onde situa-se o
Terminal de Campos Elíseos – TECAM. Como mostra o capítulo III de Alternativas Locacionais, o
resultado da avaliação das alternativas, que considerou os critérios relacionados com a
vegetação, com áreas legalmente protegidas, com as condições físicas do terreno, além da
proximidade com as atuais estruturas do Terminal, foi de que a melhor alternativa é a
“Alternativa A”, na qual se baseou o estudo.
Este Estudo de Impactos Ambientais evidenciou 25 impactos negativos, sendo 18 desses
impactos classificados como potenciais, ou seja, sua ocorrência é apenas uma possibilidade, já
que a adoção de medidas efetivas pode evitá-los por completo.
A maioria dos impactos identificados é de caráter temporário, baixa magnitude e
reversível e seus efeitos serão minimizados com a implantação das medidas mitigadoras e dos
programas ambientais propostos no EIA.
Desse modo, concluiu-se pela viabilidade do empreendimento, do ponto de vista
ambiental, considerando, ainda, que sua localização se dá em área destinada a tal uso, de
atividade industrial, em conformidade com o Plano Diretor do município de Duque de Caxias.

RIMA TECAM | 53

equipe técnica

