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apresentação
Este RIMA complementar tem como objetivo apresentar a população as modificações do
projeto de Readequação das Linhas de Escoamento para Demandas Crescentes do Terminal
de Campos Elísios. Estas modificações se referem a inclusões de linhas, válvulas e bombas
em parte do sistema de tubovias existentes na REDUC.
Além dos impactos já contemplados no documento emitido anterioremente, não foram
identificados outros impactos provenientes das alterações previstas na REDUC, portanto, os
cenários futuros, com e sem o empreendimento, apresentados no EIA do empreendimento, não se
alteram em razão do caráter adicional que a adequação da REDUC representa frente ao Tecam.
Tampouco, foram identificadas alterações na classificação e avaliação dos mesmos, não havendo
necessidade de se propor novos programas ambientais, nem novas medidas mitigadoras e
potencializadoras. Os programas propostos e suas medidas se estenderão para a área da REDUC.
Considerando ainda que as áreas de influência do Meio Socioeconômico estabelecidas no
EIA já abrangeram a área da REDUC, sendo a AII composta pelo município de Duque de Caxias e a
AID definida pelos setores censitários em torno do empreendimento, ou seja, não havendo
modificações em sua abrangência, é apresentado, a seguir, um Diagnóstico Ambiental
Complementar somente para os Meios Físico e Biótico, baseando-se em dados secundários,
principalmente em um estudo desenvolvido para a REDUC pela empresa Falcon Bauer em 2013.
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O empreendimento será construído nas instalações internas do Terminal de Campos Elíseos –
TECAM e da Refinaria Duque de Caxias REDUC que estão localizados no distrito de Campos Elíseos,
em Duque de Caxias. O acesso ao empreendimento ocorre pela Avenida Fabor.

A escolha da localização foi resultado da soma de vários fatores, dentre eles as facilidades
de recebimento, escoamento e armazenamento de petróleo e derivados, a extensão e
características da área, que eram adequadas ao complexo industrial e suas futuras ampliações.
Ressalta-se que toda a área do empreendimento, mesmo com a inserção da área da REDUC,
continua localizada na Zona Especial de Negócios* - ZEN segundo o Plano Diretor Urbanístico do
município de Duque de Caxias.
* 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.

A Refinaria de Duque de Caxias - Reduc é hoje a mais completa e complexa refinaria do
sistema Petrobras, tendo sido inaugurada, em 1961, com apenas seis unidades. Localiza-se na
Rodovia Washington Luiz, km 113,7, no distrito de Campos Elíseos, Duque de Caxias - RJ. As
coordenadas geográficas da Reduc se apresentam pelo sistema de posicionamento global como
22º43'05.41”S (Sul) e 43º16'14.23”W (Oeste).
A readequação que será realizada no Terminal de Campos Elíseos, já apresentado no RIMA
anterior, irá se comunicar com a Refinaria Duque de Caxias. Na REDUC, serão construidas novas
linhas, válvulas e bombas em parte do sistema de tubovias existentes para o fornecimento de
petróleo e escoamentos de Diesel, Nafta e Querosene de Aviação (QAV).
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adequações na REDUC

justificativas do empreendimento
A complementação do EIA/RIMA do Tecam visa a adequação das linhas da REDUC para o
suprimento de petróleo e escoamento de derivados claros, com as instalações internas já existentes.
A inclusão da REDUC no escopo atual justifica-se pela capacidade atual de armazenamento
e transporte e de escoamento, bem como pela sua proximidade ao TECAM.
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características do empreendimento
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.
As intervenções que são objeto desta complementação, se iniciam a partir da REDUC, tendo
sua origem no TECAM, e consistem basicamente nos itens abaixo:
Instalação de um novo sistema de bombeio de produtos para o Terminal da Ilha D'água
(TABG);
Construção de uma nova sala de painéis;
Construção de novas linhas para o Petróleo, Querosene de Aviação (QAV), Diesel e Nafta com
instalação de dormentes, suportes, estruturas metálicas, adequação do sistema de combate a
incêndio, sistemas de drenagem e acessos, onde necessário, de modo a compatibiliza-la com a
introdução das novas linhas de produtos do Tecam;

O diesel S-10 será recebido na Reduc através da linha do TECAM, e irá seguir por uma linha
nova que irá percorrer as tubovias existentes da Reduc, até chegar aos tanques existentes TQ-465,
TQ-466, TQ-467, TQ-468, TQ-469, TQ-472, TQ-473, TQ-474 e TQ-519, onde será armazenado. Parte
deste produto será bombeado por sistema existente para as companhias distribuidoras e parte será
bombeado por um novo parque de bombas para ao TABG.
A maior parte do QAV será recebido na Reduc pela linha do TECAM e através de uma nova
linha será interligado a linha existente para envio ao TABG, não haverá armazenamento na Reduc.
Eventualmente a Reduc receberá QAV através de uma nova linha e armazenará nos tanques
existentes TQ-450, TQ-451, TQ-452, TQ-453, TQ-454, TQ-455, TQ-456 e TQ-461, para envio ao
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim.
A Nafta será recebida na Reduc pela linha do TECAM e através de uma nova linha será
interligada a uma linha existente para envio ao TABG, também sem armazenamento na Reduc.
O petróleo chegará à Reduc através do oleoduto ORBIG, proveniente do TEBIG, e será armazenado
nos tanques existentes TQ-131, TQ-132, TQ-139 e TQ-140, todos com volume operacional de 61.000
m3, que a partir de então também poderão enviar carga para as unidades U-1510 e U-1710.

Características Gerais
Na fase de obras do empreendimento, serão gerados cerca de 900 empregos. Para o
preenchimento das vagas será necessário que os trabalhadores tenham a qualificação mínima
exigida pela empresa que irá construir o empreendimento. Na fase de operação não haverá o
aumento de mão-de-obra.
O abastecimento de água, sistema de esgoto, drenagem de efluentes e fornecimento de energia
elétrica para o as adequações em questão serão provenientes das instalações já existentes e
licenciadas na Reduc e será compatível com a capacidade sistema atual, não estabelecendo conflito
com a infraestrutura presente na região.
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Instalação de novas válvulas de pressão e vácuo, para recebimento de produto a uma vazão
de 1.500 m³/h e envio a uma vazão de 2.000m³/h nos tanques TQ-466, TQ-467, TQ-468, TQ-469,
TQ-472, TQ-473 e TQ-474;
Instalação de uma linha de RACE (Rede de água de combate à emergência) com diâmetro de
14 polegadas, ao longo da Tubovia Norte, entre as ruas 2 e rua 27.

modificações nas áreas de influência

RIMA TECAM - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 10

Com a inclusão das novas estruturas na área da REDUC, a Área de Influência Direta (AID)
para os meios Físico e Biótico, definida como a área sujeita a impactos diretos, fica delimitada
pelas vias que margeiam as áreas de intervenção do TECAM acrescida da área que delimita a
Refinaria Duque de Caxias - REDUC. A Área de Influência Indireta (AII) para os meios Físico e
Biótico fica definida como a zona “Jardim Primavera” do Zoneamento Ambiental da Baia de
Guanabara (Feema, 2005) acrescida da área da REDUC.
As áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) para o meio socioeconômico não teve
alterações, porém, são reapresentados os mapas com a delimitação dessas áreas, indicando-se as
estruturas do empreendimento, agora com a inclusão das estruturas na área da REDUC.

AID | área de influência direta | meio físico e biótico

AID dos meios físico e biótico

AII | área de influência indireta | meio físico e biótico

AII dos meios físico e biótico

diagnóstico ambiental complementar
Como descrito anteriormente, é apresentado a seguir o diagnóstico ambiental
complementar para os meios físico e biótico, envolvendo a área da REDUC.

meio físico

Para a complementação do diagnóstico do meio físico, estão registrados e avaliados os
aspectos físicos ambientais relativos aos principais componentes abióticos do ecossistema, na
área da REDUC.
A região onde a REDUC está inserida é a Faixa Serra dos Órgãos, que fica na parte central do
Estado. Essa região possui uma topografia bem acidentada, abrangendo toda a Serra do Mar,
desde Parati até São Fidelis. Sua composição é basicamente formada por migmatitos, gnaisses
bandados, gnaisses granitóides e granitos (Fonte: Departamento de Recursos Minerais).

Geomorfologia
A área da REDUC tem como característica geomorfológica a presença de áreas planas e
baixadas compostas por materiais fluviais cobertos por aterros antrópicos impermeabilizados,
onde ocorrem processos geomorfodinâmicos de transporte de sedimentos urbanos finos,
direcionados para a rede de drenagem pluvial existente. Tais atividades constituem o impacto
antrópico permanente na área.
O terreno avaliado está situado numa baixada litorânea, composta por sedimentos flúviomarinhos sobrepostos por sedimentos fluviais, cobertos por aterros urbanos heterogêneos
espessos. Apresenta morfologia semi-plana, com declives bastante suaves, inferiores a cinco
graus (5º). Esta morfologia segue de forma geral a morfologia original do terreno, tendo sido
formada pela colocação de aterros espessos, conforme já mencionado, casados pela ação
antrópica.

Geomorfologia
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Geologia Regional

Pedologia
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Dentre as características dos solos da área de estudo, destaca-se a variação de textura,
pois são encontrados solos que variam de arenosos, como é o caso dos Neossolos Flúvicos, a muito
argilosos, como é o caso de alguns Latossolos e Gleissolos.
As Classes de Solos presentes na área, segundo o atual Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos (EMBRAPA, 2006), são: argissolos, argissolos amarelos, gleissolos, latossolos, latossolos
vermelho e amarelo álico.
Esta área constitui-se de solos muito pobres em nutrientes, ácidos e com baixa reserva
mineralógica, devido à intensa intemperização dos minerais primários menos resistentes.
Encontra-se altamente antropizada, havendo muito pouco do solo original exposto, sendo
extremamente difícil, ou mesmo desnecessária, a realização de um mapeamento específico para
identificar os impactos já sofridos.

Pedologia

diagnóstico ambiental complementar
Para a complementação do diagnóstico do meio biótico, estão registrados e avaliados os
aspectos ambientais relativos aos principais componentes bióticos do ecossistema, na área da
REDUC.

meio biótico
Flora

Foram identificados cinco diferentes ambientes na área da REDUC: áreas verdes reflorestadas;
campos antrópicos; corpos d'água; áreas urbanizadas e áreas industriais.

Áreas verdes reflorestadas
Essas áreas concentram-se no lado oeste da REDUC, próximo aos portões de entrada e
junto ao limite norte adjacente à Avenida Fabor, onde se localiza o Horto Florestal da Refinaria.
Tais formações vegetais se desenvolveram a partir de projetos de implantação de áreas verdes na
Unidade, desde o final da década de 80, além de programas de recuperação de áreas degradadas e
de recomposição da cobertura vegetal.
Segundo RIVELLO (1991), entre as espécies utilizadas nos trabalhos de implantação de
áreas verdes, pode-se citar as nativas: Schinus terebinthifolius (aroeira), Tabebuia chrysotricha
(ipê-amarelo), Cassia alata (fedegoso); Genipa americana (jenipapo), Ingá sp. (ingá), Erythrina sp.
(mulungu), Pachira aquática (munguba), Licania tomentosa (oiti); e as exóticas: Syzygium cuminii
(Jamelão), Psidium guajava (goiabeira), Leucaena leucocephala (leucena) e Clitoria fairchildiana
(sombreiro).
Foram observadas espécies arbóreas, muitas delas exóticas, utilizadas na arborização das
ruas e estacionamentos ou em pequenas áreas de reflorestamento (cortinas verdes). Dentre essas,
se destacam as nativas: Mimosa caesalpiniifolia (sabiá), Cecropia pachystachya (embaúba),
Triplaris brasiliensis (pau-formiga) e Syagrus romazoffianum (jerivá). Além dessas, observaram-se
as exóticas Albizia lebbeck (albízia), Cassia sp. (Acássia), Leucaena leucocephala (leucina – vide
figura x2), Terminalia cattapa (amendoeira), e Eucalyptus sp. (eucalipto). Também os indivíduos de
Sygizium cuminii (Jamelão) são frequentes, dispersos naturalmente por pássaros, ouriços ou
morcegos que se alimentam de seus frutos.
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Caracterização da Vegetação

Ainda nesse grupo, incluem-se reduzidas manchas de vegetação que podem
eventualmente caracterizar o processo de regeneração natural, constituindo formações florestais
alteradas em estágios iniciais de sucessão ecológica. Além da leucena, a amendoeira (Terminalia
catappa) e a albízia (Albizia lebbeck) são as espécies (todas exóticas) mais comumente observadas
nessas áreas, além de outras espécies, tais como Triplaris brasiliensis (pau-formiga), Cecropia
pachystachya (embaúba), Schizolobium parahyba (Guapuruvu), Syagrus romanzoffiana (jerivá) e
Mimosa bimucronata (maricá).

RIMA TECAM - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 14

Campos antrópicos
Entre os ambientes com maior extensão encontrados na área, os campos antrópicos são
predominantemente herbáceas, graminóides e, em alguns trechos, com indivíduos arbóreos
isolados, características de ambientes alterados, como indivíduos de albízia (A. lebbeck), limoeiro
(Citrus limon) e aroeira (Schinus terebinthifolius), além de coqueiros (C. nucifera), próximos aos
tanques de armazenamento de combustível. Outras espécies arbóreas encontradas nessas áreas
foram: embaúba (C. pachystachya), jamelão (S. cuminni), mangueira (M. indica), amendoeira (T.
cattapa - vide figura x3) e pau-formiga (T. brasiliensis).
Esses campos são constituídos por ambientes fortemente impactados pela ação humana,
onde a cobertura vegetal original foi removida e substituída por outra, predominantemente
herbácea. Nessas áreas, predominam espécies de gramíneas forrageiras exóticas, dos gêneros
Brachiaria e Panicum, muitas vezes associadas a outras dos gêneros Paspalum, Imperata,
Pennissetum, Hyparrhenia, Melinis e Andropogon.
De acordo com o grau de perturbação, ocorrem ainda diversas espécies herbáceas e arbustivas
pertencentes aos gêneros Vernonia, Eupatorium, Bidens, Sida, Crotalaria, Buddleja, Triumfetta e
Cypers, entre outros. Em diversos trechos, foram observados indivíduos arbóreos esparsos,
remanescentes das florestas originais ou que se desenvolveram após o estabelecimento dessas
áreas.

Espécime de Dalbergia nigra encontrada da Área 2.
Fonte: Planave, 2013.

Na área da REDUC, os corpos d'água podem ser divididos em dois tipos: aqueles que fazem
parte das instalações industriais, desprovidos de vegetação aquática, e aqueles que, mesmo sendo
artificiais (por meio de canalização ou retificação de seus cursos), apresentam vegetação em suas
margens.
O segundo tipo de corpos d'água está representado pelos trechos canalizados de cursos
d'água, principalmente o canal perimetral, que circunda o terreno da REDUC até encontrar com
canal do rio Iguaçu, na parte sul. Esses cursos d'água canalizados são ambientes aquáticos
degradados por poluição, assoreamento e desmatamento da vegetação marginal.
A vegetação do canal perimetral é composta por espécies aquáticas (macrófitas)
cosmopolitas, geralmente com ampla dominância sobre outras espécies, tais como Eichornia
crassipes (aguapé - vide figura x4), além das algas Chlorella sp. e Pithophora sp. (limo).

Eichornia crassipes (aguapé) presente nas margens do canal do rio Iguaçu ao Sul da REDUC.
(Fonte: http://www.superstock.com/preview.asp)

Áreas Urbanizadas
As espécies vegetais que podem ser encontradas nessas áreas estão situadas em alguns
trechos no interior da REDUC.
Foram observadas espécies ornamentais, ao longo de canteiros centrais das vias e
próximos a edifícios administrativos, formando jardins ou isoladas. Entre essas, citam-se a
duranta (Duranta repens), azaléia (Rhododendron simsii), manacá (Brunfelsia uniflora – vide
figura x5), cróton (Codiaeum variegatum), hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), camarão-amarelo
(Pachystachys lútea), singônio (Syngonium angustatum), margarida (Chrysanthemum sp.) e as
palmeiras pinanga (Pinanga kuhlii) e areca-bambú (Dypsis lutescens). Também foram observados
espécimes de boldo (Plectranthus barbatus), muito comum em canteiros, mais utilizada como
erva medicinal.
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Corpos d’água
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Além dessas, foram vistas espécies frutíferas, como maracujá (Passiflora sp.), várias arbóreas
exóticas, tais como goiabeira (Psidium guajava), jaqueira (Artocarpus heterophylla), coqueiro (Cocos
nucifera) e mangueira (Mangifera indica), além de outras, como amendoeira (Terminalia cattapa), figueira
(Fícus microcarma e F.elastica), casuarina (Casuarina equisitifolia), pinheiro (Pinus sp.) flamboyant (Delonix
regia) e munguba (Pachira aquática).
Também podem ser encontradas espécies tipicamente ruderais, que se desenvolvem em ambientes
fortemente alterados, próximo às áreas de ocupação humana, usualmente, desenvolvendo-se
espontaneamente, tais como gramíneas, a exemplo do capim-colonião (Panicum maximum), entre outras.
Além destas, observa-se indivíduos de guizo-de-cascavel (Crotalaria sp.), pincel (Emilia sonchifolia) e
caruru (Amaranthus sp.).

Áreas Industriais
São as áreas de Unidades Industriais localizadas no interior da REDUC. Nesses locais não há
cobertura vegetal significativa, retirada para impermeabilização e pavimentação do solo ou para minimizar
o perigo de incêndios, por exemplo. Podem ser observados alguns indivíduos, em geral ervas, em alguns
pontos, representados por espécies que ocupam frestas e beiras de calçamentos nas instalações industriais.
Nestas áreas também podemos encontrar as seguintes espécies: Jamelão (Syzygium sp.), algodoeiro-dapraia (Hybiscus pernambucensis - predominante nesta área), ipê-roxo (Tabebuia sp.), algodão-do-mato
(Guazuma sp.), jenipapo (Genipa americana), tamarindo (Tamarindus indica), flamboyant (Delonix regia),
albizia (Albizia sp.), pau-ferro (Caesalpinea ferrea), embaúba (Cecropia hololeuca), pitangueira (Eugenia
uniflora) e goiabeira (Psidium guajava).

Fauna
A caracterização e descrição da fauna na área da REDUC é apresentada nos ambientes terrestres e
aquáticos.
Importante destacar que, mesmo tendo sido feita uma separação nos diferentes ambientes para a
descrição das comunidades faunísticas, esse processo foi necessário apenas para organização da sua
apresentação, pois, de modo geral, várias espécies podem ser encontradas em diversos ambientes
diferentes ao mesmo tempo, não importando a variedade dos tipos da vegetação local. A proximidade
desses ambientes a áreas florestadas ou a corpos d'água, como o canal perimetral, o rio Iguaçu, áreas
brejosas ou de manguezais, pode ser um fator relevante para explicar a ocorrência da fauna nesta área.
Além das espécies residentes dos ecossistemas naturais próximos à área da REDUC, que transitam pelos
campos antrópicos e áreas reflorestadas, existe a fauna temporária (sazonal), representada principalmente
por espécimes da avifauna migratória, tais como migração regional e/ou altitudinal (proximidade com a
Serra dos Órgãos) e migração de longa distância (exemplo: aves marinhas), que encontram, nestes
ambientes, abrigos e alimentação durante sua passagem ou período de nidificação.
De maneira semelhante à flora, a fauna encontrada na maior parte das áreas da refinaria também
é composta por espécimes típicos de ambientes alterados, impactados pela influência antrópica, tais como
áreas industriais e urbanizadas.

Calango (Tropidurus torquatus) na área da REDUC.
Fonte: http://diariode1biologo.blogspot.com/2011/05/
fotos-de-marcelo-gomes.html

Gambá (Didelphis aurita) Área de Influencia – REDUC.
Fonte: http://www.animalpicturesarchive.com/
view.php?tid=3&did=28070
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A fauna que efetivamente poderá ocupar a maioria dessas áreas é composta por espécies típicas
de áreas abertas e urbanas, de hábito comum, com grande capacidade de adaptação e, portanto, com
pouca exigência em termos de qualidade ambiental.
Pode-se encontrar alguns espécimes, tais como calango (Tropidurus torquatus – vide figura x9),
urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratrus), quero-quero (Vanellus chilensis), além de espécies típicas de
áreas urbanas, sobretudo aves, como pardais, sabiá, bem-te-vi, pequenos gaviões, pombos e outras
espécies sinantrópicas, como gambás e ratos, entre outras.
As formações arbóreas que se desenvolveram a partir de projetos de implantação de áreas verdes
na refinaria, desde o final da década de 80, além de programas de recuperação de áreas degradadas e de
recomposição da cobertura vegetal, são áreas que apresentam uma biodiversidade um pouco maior,
principalmente quanto à avifauna, onde as mesmas, dependendo da espécie, podem encontrar abrigo para
nidificação e alimento, e à presença de pequenos mamíferos, roedores, marsupiais e quirópteros, alguns
répteis e anfíbios, tais como gambá (Didelphis aurita – vide figura x10), mico-estrela (Callithrix jacchus) e
quati (Nasua nasua), além de morcegos, como Chrotopterus auritus e Carolina perspicillata, aves, como
gavião-carijó (Ruponis magnirostris), caracará (Caracará plancus), pombão (Patagioenas picazuro), almade-gato (Piaya cayana), corujinha-do-mato (Megascops choliba), bentevi (Pitangus sulphuratus), sabiálaranjeira (Turdus rufiventris), além de teiú (Tupinambis merianae), jararaca (Bothorops jararaca), sapos
(Rhinella icterica e R. ornata) e pererecas (Dendropsophus bipunctatus e Hypsiboas albomarginatus, entre
outras).
Esses tipos de ambiente em geral sofreram muitas alterações antrópicas, possuindo uma baixa
biodiversidade vegetal, o que implica diretamente na baixa biodiversidade de espécies da fauna
apresentadas.

Ecossistemas Terrestres
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Áreas verdes reflorestadas
Nesses ambientes, podem ser encontrados mamíferos, tais como tatu-galinha (Dasypus
novemcinctus - vide figura x11), tatu-de-rabo-mole (Cabassous tatouay), mico-estrela (Callithrix
jacchus), quati (Nasua nasua), furão (Galictis sp.), paca (Cuniculus paca), ouriço-cacheiro (Sphiggurus
villosus) e tapiti (Sylvilagus brasiliensis).
Ressalta-se que algumas espécies de aves são de ocorrência restrita a esses ambientes florestais,
diferentemente das previamente citadas, tais como: choca-listada (Thamnophilus palliatus), choca-desooretama (Thamnophilus ambiguus), rendeira (Manacus manacus) e sabiá-poca (Turdus
amaurochalinus).
Em relação aos répteis, nesse ambiente pode ser registrada a seguinte espécies: cobra-de-duascabeças (Leposternum microcephalum).
Nas áreas verdes reflorestadas, uma das espécies de anuro que pode ocorrer é o sapo-cururu (Rhinella
ictérica).
Campos Antrópicos
A mastofauna desse ambiente é composta por espécies que, em geral, ocupam outros tipos de
habitats, como as áreas brejosas ou remanescentes florestais. Entre essas, cita-se: tatu-galinha (Dasypus
novemcinctus), tatu-de-rabo-mole (Cabassous tatouay), preá (Cavia aperea), ouriço-caixeiro (Sphiggurus
villosus), além de espécies de morcegos, como Platyrrhinus lineatus, Sturnira lilium, Artibeus lituratus
(morcego-das-frutas) e Glossophaga soricina (morcego-beija-flor).
Nas áreas de campos antrópicos, pode ser observada as seguinte espécie de ave: urubu-comum (Coragyps
atratus).
Em relação aos répteis, nesses ambientes pode ser registrada a seguinte espécie: cobra-de-duascabeças (Leposternum microcephalum),
Nas áreas de pastagem, uma das espécies de anuros que pode ocorrer é o sapo-cururu (Rhinella ictérica)
Áreas Brejosas
Podem ser encontrados em ambientes brejosos espécies de mamíferos como cuíca-d'água
(Chironectes minimus), cuíca-da-cauda-grossa (Lutreolina crassicaudata), capivara (Hydrochoerus
hydrochaeris), rato-do-brejo (Oxymycterus sp.) e os morcegos Platyrrhinus lineatus, Sturnira lilium,
Artibeus lituratus (morcego-das-frutas) e Glossophaga soricina (morcego-beija-flor).
Dentre as aves que podem ser encontradas nesses ambientes associados a corpos d'água, podemos
destacar espécie como o socó-dominhoco (Nycticorax nycticorax).
Nesses ambientes, uma das seguintes espécies de répteis que pode ocorrer é o jacaré-de-papoamarelo (Caiman latirostris ),
Durante um levantamento de fauna realizado nesta área em setembro de 2011, a equipe constatou
a presença do espécime Caiman latirostris num canal interno da REDUC (Falcon Bauer, 2013).
Em relação aos anfíbios, podem ocorrer espécie como o sapo-cururu (Rhinella ictérica),

Ambientes com influência flúvio-marinha (Manguezais)
Em ambientes de mangue, entre os mamíferos de possível ocorrência, pode-se encontrar a
capivara (Hydrochoerus hydrochaeris).
Quanto à avifauna, podem-se citar a garça-branca-grande (Ardea alba), a garça-branca-pequena
(Egretta thula) e o maguari ou socó-grande (Ardea cocoi). Ainda é possível encontrar espécies de aves que
ocupam os manguezais de modo oportunista.
Nas áreas de manguezais, próximas à área da REDUC, répteis como o jacaré-de-papo-amarelo
(Caiman latirostris), o teiú (Tupinambás merianae) e o calango (Tropidurus torquatus) são de possível
ocorrência.
Áreas antropizadas (urbanizadas e industriais)

Espécies endêmicas
São consideradas endêmicas do bioma Mata Atlântica o gambá (Didelphis aurita) e o ouriçocacheiro (Sphiggurus villosus; FONSECA ET AL.,1996). Entre as aves, a choca-de-sooretama
(Thamnophilus ambiguus) e o tié-sangue (Rhamphocelus bresilius) são endêmicas desse bioma (PARKER
et al., 1996).
Segundo essa mesma fonte, as serpentes cobra-cipó (Chironius bicarinatus), coral-verdadeiro
(Micrurus corallinus) e jararacussu (Bothrops jararacussu) têm distribuição restrita à Mata Atlântica. Das
espécies de anfíbios de provável ocorrência no local, nenhuma delas é considerada endêmica da Mata
Atlântica. A perereca Dendrosophus pseudomeridianus, entretanto, apresenta distribuição somente no
estado do Rio de Janeiro.
As aves saracura-do-mangue (Aramides mangle) e sebinho-do-mangue (Conirostrum bicolor) são
exclusivas do ecossistema de mangue.
Espécies ameaçadas de extinção
Nenhuma das espécies de provável ocorrência na área foi identificada no livro vermelho de espécies
ameaçadas do Brasil.
Algumas das espécies de mamíferos são classificadas em algum grau de ameaça na lista de espécies
ameaçadas do estado do Rio de Janeiro, como a cuíca-d'água (Chironectes minumus) e tatu-da-caudamole (Cabassous tatouay), ambas “provavelmente ameaçadas de extinção”; além de cuíca-da-caudagrossa (Lutreolina crassicaudata), classificada na categoria “em perigo”, e paca (Cuniculus paca),
considerada “vulnerável”.
Apenas uma espécie de réptil está relacionada entre aquelas ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro: o
jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris).
Das espécies de aves e de anfíbios, relacionadas como de provável ocorrência na área, nenhuma consta da
lista de espécies ameaçadas no estado do Rio de Janeiro. O mesmo vale para as espécies da fauna aquática
de possível ocorrência na área do empreendimento.
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Em geral, as espécies que, eventualmente, podem ser registradas nesses habitats artificiais são de
hábito generalista, oriundas de outros tipos de ambientes, além de outras, domesticadas ou sinantrópicas
(que habitam locais de ocupação humana), como a gambá (Didelphis aurita)e os morcegos (Platyrrhinus
lineatus).

revisão da análise integrada
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Em função da Análise Integrada ser um instrumento da avaliação da relação entre os
impactos detectados e o ambiente de uma forma global, este item irá abordar o empreendimento
como um todo : áreas do Tecam e da Reduc.
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 apresentado no EIA realizado para as intervenções no Tecam,
além de auxiliar na compreensão da sinergia de impactos, ao considerar o critério de
cumulatividade.
O empreendimento está situado em Duque de Caxias, um dos municípios que constituem a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Fundação CIDE, 2003), que, segundo o último Censo
possuía, em 2010, 855.048 habitantes (IBGE, 2010).
De acordo com o Zoneamento do Município, 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). Este cenário é identificado como um dos
parâmetros motivacionais para o comportamento da dinâmica populacional local, já que,
historicamente, os parques industriais são naturalmente pólos de atração populacional em
decorrência da oferta de empregos.
À atividade industrial, são associadas atividades indiretas de comércio e prestação de
serviços que também atraem população e movimentam capital, ou seja, há o aumento
considerável do fluxo de capital e pessoas. No conjunto de bairros inseridos no perímetro do
empreendimento reside uma população estimada em 14.000 moradores.
Duque de Caxias é uma cidade que contém diversas indústrias e que, juntamente com as cidades
do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Cantagalo e Barra Mansa, tem os maiores potenciais de poluição
industrial do ar relativo ao dióxido de enxofre (SO2) e particulados finos (PM10) do Estado do Rio
de Janeiro (IBGE, 2008).
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). 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. As análises realizadas mostraram que ocorreram diversas ultrapassagens
de padrão para vários parâmetros em todas as estações da AID.
A área de estudo localiza-se próximo à foz dos rios Estrela e Iguaçu, ambos 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). A Baía de Guanabara
representa um ícone histórico, ambiental, cultural, paisagístico e turístico (Meniconi et al., 2012).
É caracterizada como um ecossistema costeiro semifechado (Amador, 1980) e, atualmente, é
considerada como um dos ecossistemas estuarinos mais degradados da costa brasileira (Amador,
1997; Valentin et al., 1999). É diretamente afetada pela alta densidade demográfica do seu
entorno e pelas, aproximadamente, 14 mil indústrias de variadas tipologias (Fundação CIDE –
Anuário Estatístico, 2003).

Leucaena leucocephala (leucena) presente nas áreas verdes reflorestadas e campos
antrópicos (REDUC).
Fonte: http://ilhabonsai.com.br

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 e abrangendo a área do Tecam
onde foram encontradas 19 (dezenove) espécimes de Tabebuia cassinoides. Ressalta-se que o
espécime identificado de Dalbergia nigrana área do Tecam não está presente na área a ser
suprimida.
Em relação à fauna presente na área do empreendimento, a supressão da vegetação se
configura como a intervenção mais impactante, em função da perda de habitat naturais. Porém,
destaca-se que a área a ser suprimida é pequena quando comparada com a área total vegetada
presente na AID.
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Na área do Tecam, dentro do espaço compreendido por uma espessura vertical média de 2
metros, não foi possível distinguir uma classe de solos. Os terrenos são formados, essencialmente,
por aterros sobrepostos aos depósitos quaternários que compõem baixadas alagadiças, com
lençol freático elevado em quase toda a extensão. Constatou-se que a área foi totalmente
aterrada para passagem de dutos, e em consequência, não foi possível identificar o terreno
segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). O material constituinte do aterro
foi identificado como saprolito, pois é derivado da decomposição, provavelmente, de rochas
gnáissicas.
Na área da REDUC, são encontrados solos que variam de arenosos, como é o caso dos
Neossolos Flúvicos, a muito argilosos, como é o caso de alguns Latossolos e Gleissolos.
Embora seja uma região com grande relevância para a indústria de extração mineral,
apresentando, inclusive, áreas requeridas no DNPM para extração mineral, não há interferência
do empreendimento com nenhuma dessas áreas registradas.
O estudo de vulnerabilidade geotécnica mapeou áreas do Tecam que são suscetíveis a
alagamentos e à ocorrência de erosão.
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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. Na área da REDUC,
além das aves, são consideradas espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica, de provável
presença, o gambá (Didelphis aurita) e o ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus).
Foram registradas na área do Tecam também espécies de relevância ecológica, como o
jacaré-de-papo-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. O
jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris – vide Figura V.1-4) foi encontrado à noite, durante
campanha de campo na área do Tecam, parado ao lado de um curso d'água, em área denominada
como Sítio Reprodutivo (SR) pela equipe de campo, caracterizada por um pequeno brejo (15 cm 1 m de profundidade) localizado em área de mata secundária e formado a partir de um fluxo de
água que corre lentamente sobre um substrato arenoso. A vegetação desta área é composta de
juncos e taboas, além de árvores de médio porte. Adicionalmente durante levantamento de fauna
realizado em setembro de 2011, foi constatada também a presença do espécime Caiman
latirostris num canal interno da REDUC (Falcon Bauer, 2013).
A espécie Hydrochoerus hydrochaeris, também conhecida como capivara (Figura V.1-5), é
o maior roedor vivente e possui pelagem longa e grossa, com coloração variando de castanhoavermelhada e acinzentada nas partes superiores. Tem hábito semiaquático e alimenta-se,
principalmente, de gramíneas e vegetação aquática.
A presença de Cuniculus paca (Figura V.1-6) e Procyon cancrivorus indica certo grau de
complexidade estrutural da área e da vegetação no ambiente local ou próximo ao
empreendimento. A perda e a fragmentação de habitat constituem as maiores ameaças para os
mamíferos terrestres de médio e grande porte, como os dessas espécies, que ainda sofrem pressão
de caça na área de influência do empreendimento e que estão ameaçadas e são estritamente
relacionadas a áreas florestadas.
Das espécies relacionadas como de provável ocorrência na área da REDUC, nenhuma consta da
lista de espécies ameaçadas no estado do Rio de Janeiro.
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 área do empreendimento, áreas de preservação permanente (APP)
referentes a cursos d'água e suas faixas marginais de proteção, bem como áreas 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.

Com relação aos 26 impactos já identificados no EIA anterior, estes se mantiveram
inalterados, mesmo com as alterações previstas na REDUC. Com isto, não houve a necessidade de
novos programas ambientais, nem novas medidas mitigadoras e potencializadoras.
Os programas propostos e suas medidas se estenderão para a área da REDUC nas fases de obras e
operação, objeto dessa complementação.

conclusão
O Estudo Ambiental realizado para o Projeto de Readequação das Linhas de Escoamento
para Demandas Crescentes do Terminal de Campos Elíseos – TECAM 25 impactos negativos,
sendo 18 classificados como potenciais, ou seja, a ocorrência destes é apenas uma possibilidade
diante das intervenções e atividades previstas. Neste estudo, foi detectado que a maioria dos
impactos identificados é de caráter temporário e baixa magnitude.
A localização do empreendimento, com a inclusão das adequações da REDUC
apresentadas nesta Complementação do EIA citado, mantém-se em área destinada à atividade
industrial, em conformidade com o Plano Diretor do município de Duque de Caxias.
Com a incorporação do escopo das adequações da REDUC, não há acréscimo de impactos
associados à implantação de novas tubulações, visto que o empreendimento continua restrito à
área industrial. Com isto, implantação das medidas mitigadoras e dos programas ambientais
propostos no EIA citado, podem ser estendidos para as adequações avaliadas nesta
complementação.
Ressalta-se que a tecnologia utilizada atualmente pela PETROBRAS para transporte de
combustíveis via Dutos e Linhas aéreas é bastante segura e contribui para a redução do risco de
acidentes em relação ao transporte desse tipo de produtos por rodovias.
Cabe destacar ainda que a implantação deste empreendimento viabilizará o
atendimento da demanda regional pelos produtos Querosene de Aviação (QAV), Óleo Diesel S-10
(com baixo teor de enxofre) e Nafta, impulsionando assim o desenvolvimento da região.
Desse modo, conclui-se pela viabilidade do empreendimento, do ponto de vista ambiental.
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impactos e
programas ambientais
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equipe técnica

