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Resumo: Os constantes vazamentos de petróleo e derivados em ambientes hídricos têm suscitado 

intensos debates entre poderes públicos, empresas industriais e instituições do sistema nacional de 

C&T sobre a criação de mecanismos mais eficientes para o controle efetivo e mitigação dos 

impactos ambientais decorrentes. Localizada no Estado do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara é 

particularmente susceptível a este tipo de poluição. Este trabalho tem por objetivo discutir o modelo 

de gestão ambiental e controle adotados no Complexo Industrial REDUC/DTSE da Petrobras e 

Poder Público estadual bem como a participação desses agentes junto ao Plano de Emergência para 

Combate de Petróleo e seus Derivados na Baía de Guanabara (PEBG). Para tanto, será descrito a 

geográfica da Baía de Guanabara e o comportamento do petróleo e derivados em ambientes 

hídricos; analisado a vulnerabilidade dos ecossistemas quando da presença de óleo; caracterizado o 

Complexo Industrial REDUC/DTSE e o histórico de acidentes ocorridos; e avaliado o 

relacionamento da Petrobras com os órgãos ambientais e o PEBG. Concluí-se que somente com a 

integração efetiva dos procedimentos referentes ao Sistema de Gestão Ambiental com os requisitos 

legais e com a implementação de uma política de inovação tecnológica ambientalmente orientada, é 

que a empresa poderá atingir um padrão de comportamento pró-ativo. 

 

Abstract: The creation of more efficient mechanisms of effective leakage control of petroleum and 

its derivatives, as well as ways of mitigating the associated environmental impacts have been 

intensely discussed among public, industrial and science & technology agencies and institutions. 

The Guanabara bay, in State of Rio de Janeiro, is specially vulnerable to this kind of pollution. The 

State organisms of environmental control account for 55 industries, 14 loading and unloading 

terminals, 2 refineries, a number of shipyards, intense traffic between two commercial ports and 

about 2000 petrol service stations as the main sources of oil pollution for the bay. This paper 

                                                
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, Controle da 

Poluição Urbana e Industrial (PEAMB);Rua São Francisco Xavier, 524, 5º andar, Sala 5002, Bloco A, Pavilhão João 

Lyra Filho, CEP. 20550-013; Rio de Janeiro; RJ; (21) 587-7580; (21) 587-7251; rosso@uerj.br; cjsmac@uerj.br; 

rpmartins@uerj.br. 



presents mainly a discussion about the management model adopted in the Industrial Complex of 

REDUC/DTSE by Petrobras and the State, as well as their participation in the Emergency Plan for 

combating petroleum and its derivatives in Guanabara Bay. Therefore, the location of Guanabara 

bay and the Industrial Complex REDUC/DTSE are described; petroleum and derivatives 

behavioural in water, as well as ecosystems vulnerability to oil are analysed; previous 

environmental accidents are described; the relations of Petrobras, environmental agencies and 

PEBG are discussed.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Baía de Guanabara localiza-se no litoral do Estado do Rio de Janeiro, entre o Município de 

Cabo Frio e a Restinga da Marambaia. Sendo circundada pela Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, a Baía de Guanabara além de possuir no seu entorno, a maior concentração populacional do 

país, possui sérios problemas de poluição industrial decorrente de atividades vinculadas a indústrias 

químicas, petroquímicas, construção naval e produtos alimentares. No que se refere à poluição por 

petróleo e/ou derivados, a Baía é particularmente susceptível a este tipo de poluição devido 

principalmente o intenso tráfego gerado pelos 2 importantes portos comerciais, 16 terminais 

petroleiros, 2 refinarias de petróleo, diversos estaleiros navais além da presença de 2.000 postos de 

serviço de combustíveis. 

O transporte e armazenamento de petróleo e derivados são atividades essenciais para o 

crescimento econômico da região, entretanto, como em outras instalações semelhantes, os terminais 

marítimos da Baía de Guanabara, para que sejam mais eficientes, possuem instalações específicas 

para carga, descarga e armazenamento de petróleo e derivados permitindo a movimentação de 

grandes volumes, em curto espaço de tempo. Dessa forma, a presença do Complexo Industrial 

composto pela Refinaria Duque de Caxias (REDUC) e dos Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), 

pertencentes a Petrobras, a despeito dos aspectos econômicos vinculados, têm causado sérios 

problemas ambientais devido aos constantes vazamentos acidentais nas suas atividades 

operacionais. Especial destaque é dados aos dois maiores vazamentos já registrados em termos de 

volume de produto vazado: Março de 1975 (5.879 toneladas de petróleo) e Janeiro de 2000 (1.300 

toneladas de óleo combustível). O maior acidente já registrado no Brasil ocorreu em janeiro de 



1978, quando o petroleiro liberiano Brasilian Marina, teve o seu casco rompido quando manobrava 

no Canal de São Sebastião, causando um derrame de cerca de 8.200 toneladas de petróleo (Crispim 

e Schinke, 1988). Além dos vazamentos acidentais decorrentes das atividades operacionais, 

ressalta-se ainda, o aumento vertiginoso da capacidade de carga dos petroleiros causando problemas 

ambientais relacionados à lavagem de lastros desses navios no interior da Baía. 

Com o objetivo de conter o avanço da poluição por óleo2 na Baía de Guanabara, o Estado do 

Rio de Janeiro atua em duas linhas de ação: no âmbito político-institucional, com a 

institucionalização de um Plano de Emergência para Controle de Vazamentos e, no âmbito jurídico-

normativo, com o recurso de dispositivos legais de punição e controle. 

O objetivo deste trabalho é discutir o modelo de gestão ambiental e controle adotados no 

Complexo Industrial REDUC/DTSE da Petrobras e pelo Poder Público estadual referentes às 

atividades dos agentes poluidores instalados entorno dos 4.080 km2 da bacia drenante da Baía. 

Procurar-se-á, então, descrever a geográfica da Baía de Guanabara bem como o comportamento do 

petróleo e derivados em ambientes hídricos; analisar a vulnerabilidade dos ecossistemas quando da 

presença de óleo; caracterizar o Complexo Industrial REDUC/DTSE; (e) descrever o histórico de 

acidentes ocorridos; avaliar o relacionamento da Petrobras com os órgãos ambientais e, o Plano de 

Emergência para Combate de Petróleo e seus derivados na Baía de Guanabara. Parte deste trabalho 

analisa os resultados obtidos na pesquisa realizada por um Consórcio de Universidades do Estado 

do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (SECT) e a Petrobras, durante o período de março a julho de 2000 sobre as condições de 

funcionamento do complexo industrial REDUC/DTSE numa perspectiva de suas implicações 

ambientais. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA BAÍA DE GUANABARA 

 

A Baía está localizada na região sul do Estado do Rio de Janeiro, entre as latitudes 22024’ e 

23057’ S, e as longitudes 42033’ e 43019’ W. Na sua linha de costa nota-se a presença de praias, 

enseadas, extensas áreas de manguezais. Toda a região, envolvendo a Baía propriamente dita e sua 

Bacia Hidrográfica, pode ser considerada um ecossistema costeiro complexo, contanto com a 

presença de ilhas e estuários no seu interior. 

Com uma área de aproximadamente 400 km2, a Baía possui uma profundidade média em 

torno de 5,7 metros. No interior da Baía, o canal principal articula-se com canais secundários, com 
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cotas batimétricas situadas entre 5 e 20 metros. Sua ligação com o mar é feita entre as pontas de 

Copacabana (Município do Rio de Janeiro) e Itaipú (Município de Niterói), com um volume médio 

de água de 2,2 x 109 m3, (ver Figura 1). Além disso, A Bacia Hidrográfica da Baía engloba 

praticamente toda a região Metropolitana do Rio de Janeiro, apresentando a maior concentração 

populacional por área do país, com cerca de 7,3 milhões de habitantes. Seis municípios, incluídos 

Rio de Janeiro e Niterói, possuem uma densidade populacional superior a 3.000 habitantes/km2. 

 

 

Figura 1. Batimetria da Baía de Guanabara (Martins, 2001). 

 

CONSIDERAÇÕES QUANTO AO COMPORTAMENTO DO PETRÓLEO E DERIVADOS 

EM AMBIENTES AUQÁTICOS 

 

A grande quantidade de compostos e a variedade de derivados obtidos após o refinamento 

com características distintas fazem com que os processos físicos, químicos e biológicos envolvidos 

no comportamento destes produtos sejam extremamente complexos quando derramados em 

ambientes aquáticos. A Figura 2 apresenta estes processos de forma esquemática. Vale observar 



entretanto, que as variações temporais apresentadas na figura para cada um dos processos 

considerados são funções das características físico-químicas específicas de cada produto, da 

hidrodinâmica do corpo d’água receptor, das condições ambientais na hora do vazamento, variando 

substancialmente em cada caso isolado, maiores detalhes podem ser visto em Rosso (1997). 

 

 

 
Figura 2. Esquema dos processos físicos, químicos e biológicos envolvidos 

 no derrame do óleo em ambientes aquáticos. 

 

VULNERABILIDADE DOS ECOSSISTEMAS QUANDO NA PRESENÇA DE ÓLEO 

 

Vários são os autores oriundos de áreas das ciências em geral, e das ciências da engenharia em 

particular, que têm se debruçado sobre os efeitos do petróleo nos mais variados tipos de 

ecossistemas. De forma geral, as definições de áreas mais vulneráveis à presença de petróleo em 

ambientes marinhos são baseadas no Índice de Sensibilidade de Gundlach e Hayes (1978) 

caracterizado no Quadro 1. Segundo esses autores, o grau de vulnerabilidade dos ecossistemas 

costeiros à derramamentos de petróleo baseia-se na interação entre o tipo de costa terrestre e os 

processos físicos que controlam a deposição e persistência do óleo no meio. O Quadro 1 apresenta 

ainda alguns comentários sobre os processos de limpeza para cada tipo de costa. 

Observa-se, entretanto, que a simples classificação de ecossistemas mais sensíveis à presença 

de óleo está longe de ser a única variável a ser levada em consideração na definição de áreas 

prioritárias para a proteção. Os aspectos ambientais, inter-relacionados aos aspectos sociais, 

econômicos e de preservação da saúde pública da região impactada devem ser analisados 

conjuntamente e de forma bastante criteriosa. 



Como mencionado, os vários tipos de ecossistemas e as várias atividades realizadas no 

entorno da Baía de Guanabara confirmam que uma definição criteriosa, analisando os vários fatores 

intervenientes e os interesses sócio-econômicos envolvidos é fundamental na orientação das 

medidas de combate e controle a serem realizadas e na definição das áreas de proteção prioritárias. 

 

Quadro 1 – Grau de vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros segundo Gundlach e Hayes (1978). 

Índice de 
Sensibilidade 

Tipos de Costa Comentários 

1 Costão rochoso exposto A reflexão das ondas mantém a maior parte do petróleo afastada. 

Não é necessário limpar. 

2 Plataformas erodidas pelas ondas As ondas lavam. A maior parte do petróleo é removida por 

processos naturais em semanas. 

3 Praias de areia fina (granulometria predominante entre 

0,0625 e 0,25mm) 

O petróleo penetra no sedimento facilitando a remoção mecânica se 

necessária. No entanto o petróleo pode persistir por vários meses. 

4 Praias de areia grossa (granulometria predominante entre 

0,25 e 2,00mm) 

O petróleo pode penetrar e/ou se enterrar rapidamente dificultando 

a limpeza. Sob condições de ondas moderadas a fortes, o petróleo 

pode ser removido naturalmente dentro de meses. 

5 Planície de maré exposta Em terrenos compactados como estes, a maior parte do petróleo 

não vai aderir ou penetrar. 

6 Praias de cascalho e areia grossa (granulometria 

predominante maior que 2,00mm) 

O petróleo pode penetrar e se enterrar rapidamente. Sob condições 

de moderada a baixa energia o petróleo pode persistir por anos. 

7 Praias de cascalho Idem ao item anterior. A limpeza deve-se concentrar ao nível da 

maré alta. Um pavimento sólido asfáltico pode se formar em áreas 

com grandes concentrações de petróleo. 

8 Costão rochoso abrigado Áreas de reduzida ação de ondas. O petróleo pode persistir por 

muitos anos. A limpeza não é recomendada a menos que o acúmulo 

de petróleo seja muito grande. 

9 Planície de maré abrigada Área de grande atividade biológica e baixa energia de ondas. O 

petróleo pode persistir por anos. A limpeza não é recomendada a 

menos que o acúmulo de petróleo seja muito grande. Devem 

receber prioridade de proteção através de barreiras de contenção ou 

material absorvente. 

10 Manguezal e marisma São os ecossistemas marinhos mais produtivos. O petróleo pode 

persistir por anos. Limpeza de marismas por queima ou corte 

somente em casos extremos. Manguezais não devem ser alterados. 

Estes ambientes são áreas de prioridade máxima de proteção. 

 

 

O COMPLEXO INDUSTRIAL REFINARIA DUQUE DE CAXIAS/DUTOS E TERMINAIS 

DO SUDESTE (REDUC/DTSE) 

 

Localizada na região noroeste da Baía, na região denominada Baixada Fluminense, a REDUC 

foi a primeira refinaria projetada pela Petrobrás em 1957 para refinar cerca de 15.000 m3/dia de 



petróleo, (Lontra, 1997). Hoje, entre as 11 refinarias brasileiras, sendo 9 pertencentes à Petrobras e 

2 refinarias privadas, (Refinaria de Manguinhos, também localizada na Baía e a Refinaria Ipiranga, 

localizada no Estado do Rio Grande do Sul), a REDUC é a terceira do Brasil em termos de 

produção, refinando aproximadamente 38.000 m3/dia. Com 29 unidades de processos a refinaria 

produz atualmente 80% dos lubrificantes do país. Os Quadros 2 e 3 apresentam, respectivamente, 

as matérias primas processadas por mês e a atual produção média da REDUC. 

 

Quadro 2 - Matérias-Primas Processadas por Mês na REDUC. 
Matéria-Prima Tipo/Origem Volume (m3/mês) Unidades de Destinação 

Petróleo Cabuínas (nacional) 660 x 103 Combustíveis 

Petróleo Árabe Leve (importado) 480 x 103 Lubrificantes e parafinas 

Gás Natural Campos (nacional) 210 x 106 (200C) Processamento de GN 

Propint Refinaria (nacional 4 x 103 Produtos de maior valor agregado 

Metanol Chile (importado) 2,7 x 103 Produtos de maior valor agragado 

Fonte - Relatório Técnico SECT/Petrobras (2000). 

 

Quadro 3 - Atual Produção Média Mensal da REDUC. 
Produtos Quantidade Produzida/Mês 

Gás Natural 180 x 106 m3 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 98 x 103 m3 

Nafta Petroquímica 90 x 103 m3 

Propeno grau polímero 8 x 103 t 

Metil Terc-Butil-Éter (MTBE) 5 x 103 m3 

Gasolina de Exportação 90 x 103 m3 

Gasolina Nacional 120 x 103 m3 

Querosene de Aviação/Iluminante 70 x 103 m3 

Diesel 230 x 103 m3 

Asfaltos 14 x 103 t 

Óleos Combustíveis 240 x 103 t 

Spindle 5 x 103 m3 

Neutro Leve 16 x 103 m3 

Neutro Médio 7 x 103 m3 

Neutro Pesado 14 x 103 m3 

Bright Stock 20 x 103 m3 

Óleos Cilindro 0,6 x 103 m3 

Parafinas 2,8 x 103 t 

Extratos 8,5 x 103 m3 

Gás Carbônico 1,1 x 103 t 

Enxofre 0,5 x 103 t 

Fonte - Relatório Técnico SECT/Petrobras (2000). 

 

Após a instalação da REDUC, outras unidades operacionais foram instaladas próximas ao 

local. Em 1o de março de 1992 foi criado o Sistema DTSE originário da fusão de 3 terminais 

preexistentes: 1) Terminal da Ilha D’Água (TEGUA), inaugurado em 1961, objetiva abastecer e 



escoar a produção da REDUC; 2) Terminal Marítimo da Baía de Guanabara (TORGUA) 

inaugurado em 1971 e 3) Terminal de Angra dos Reis (TEBIG), projetado para uma tancagem de 30 

milhões de barris e  atender simultaneamente a 6 petroleiros, iniciou sua operação em 1997. 

Posteriormente, a capacidade operacional do TEBIG acabou sendo reduzida para uma tancagem de 

5 milhões de barris e atendimento a 2 petroleiros. Além da fusão desses terminais, o Sistema DTSE 

é também constituído pelos terminais da Ilha d’Água e da Ilha Redonda, além da presença de uma 

série de dutos responsáveis pelo transporte de petróleo e derivados. Mais recentemente, em 1 de 

maio de 2000, o DTSE passou a constituir uma nova subsidiária da Petrobrás, denominada 

Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO). 

Atualmente o DTSE é composto de 7 terminais marítimos e terrestres, duas estações 

intermediárias de bombeamento, 115 tanques de armazenamento e 3.114 km de dutos, e tem 12 

atribuições principais: 1) Escoamento dutoviário da produção de petróleo e gás da Bacia de 

Campos; 2) Abastecimento da REDUC; 3) Escoamento dos excedentes produzidos na REDUC; 4) 

Abastecimento com derivados da região de Volta Redonda; 5) Abastecimento da Refinaria de 

Gabriel Passos (REGAP), Minas Gerais; 6) Escoamento dos excedentes produzidos na REGAP; 7) 

Recebimento, estocagem e transferência de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), propeno e butadieno 

importado; 8) Processamento de Gás Natural com produção de GLP; 9) Coordenação da malha de 

gasodutos do Sudeste; 10) Fornecimento de Gás Natural a distribuidoras do Estado do Rio de 

Janeiro; 11) Escoamento de excedentes de derivados e álcool de São Paulo através do OSRIO, 

Oleoduto de 359 km que interliga o Terminal de Guararema, SP, a REDUC, passando pela 

Refinaria de Volta Redonda (REVAP). 

 

HISTÓRICO DE ACIDENTES 

 

O controle de riscos em atividades com alto potencial poluidor, como são reconhecidamente 

as atividades relacionadas as industriais petrolíferas, deve estar baseado em três pontos principais de 

ação: preventivo, corretivo e de controle de emergência. As ações preventivas devem ser 

observadas desde o período de projeto do empreendimento, cuja execução deve estar condicionada 

a uma análise prévia de possíveis riscos potencias e Licenças de Instalação e Operação pertinentes. 

As ações corretivas devem estar relacionadas aos acidentes ocorridos de forma a evitar possíveis 

repetições. Já as ações de emergências devem ser calcadas e apresentadas de forma detalhada em 

Planos de Emergência previamente estabelecidos objetivando a mitigação dos possíveis impactos 

ambientais decorrentes. 

Assim, baseado nas considerações acima apresentadas, algumas questões de ordem 

metodológica se impõem, principalmente no tocante às ações corretivas visando reduzir a repetição 



de possíveis acidentes. Tais considerações pretendem, antes de tudo, caracterizar o quadro 

conceitual e os limites do trabalho de reconstrução histórica empreendido. 

Em primeiro lugar, é preciso ter sempre presente que um acidente nunca é um evento isolado. 

Ao fazer parte do fluxo cotidiano das atividades industriais de uma organização, um acidente ou 

ocorrência de um evento indesejado assume a forma de um fato sociotécnico. Segundo Machado 

(1999), o termo sociotécnico tem por objetivo enfatizar a complexidade, a heterogeneidade e a 

diversidade dos elementos que se combinam e se misturam, formando um emaranhado de relações 

constitutivas dos acidentes numa dada planta industrial ou em um de seus equipamentos. Ou seja, o 

social e o técnico são interdependentes e condicionam a estruturação de uma empresa e a 

configuração de um acidente industrial. 

Em segundo lugar, em relação à descrição dos acidentes do Complexo Industrial 

REDUC/DTSE feita pelos autores do único documento de referência na matéria, o Relatório final 

elaborado pelo Consórcio de Universidades do Estado do Rio de Janeiro de avaliação das condições 

presentes de funcionamento do Complexo Industrial (Secretraria de Estado de Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro, 2000), constata-se que a REDUC, ao contrário do DTSE, não tornou disponível a 

documentação sobre os acidentes ocorridos ao longo de sua história para ser analisada. Para 

reconstruir essa história seria preciso, segundo os autores, percorrer aproximadamente 3 mil páginas 

relativos a mais de 800 processos de Ocorrências de Anormalidades. Os acidentes com implicações 

ambientais estão incluídos nessa macro-categoria utilizada pela Refinaria para enquadrar todo e 

qualquer fato indesejável ocorrido num equipamento, instalação, obra ou sistema, com ou sem 

envolvimento de lesões pessoais, que mereça registro, análise ou divulgação, e que a partir de sua 

implantação possam desencadear ações que permitam prevenir e/ou mitigar suas conseqüências 

dentro dos limites do gerenciamento da companhia (Manual de Preenchimento do Relatório de 

Ocorrências Anormais, 13/09/1999, p. 10). Nesse contexto, a leitura, sistematização e análise dos 

documentos mencionados ultrapassaria em muito o tempo de trabalho acordado entre a Petrobras e 

o Consórcio. 

Em terceiro lugar, os documentos utilizados no referido Relatório registram os eventos ao 

longo do tempo de modo extremamente discrepante. Para alguns casos, há uma seqüência linear de 

informações começando pelo tipo de “Ocorrências Anormais”, passando pelas causas imediatas e 

terminando com dados sobre as ações tomadas. Em outros casos, são registrados apenas a data e o 

tipo do evento, sem apresentar qualquer tipo de detalhe. 



Finalmente, além dos aspectos relativos ao tipo e à qualidade das informações, verifica-se o 

emprego alternado das palavras “Incidente” e “Acidente”3, pelo corpo técnico do DTSE para 

qualificar o efeito gerado por essa ou aquela atividade industrial inerente às operações da empresa; 

é como se as duas palavras fossem sinônimos. Observa-se entretanto que, o grau, a intensidade e o 

próprio sentido de utilização dessas palavras na linguagem descritiva estão sujeito a variações 

bastante importantes. 

Assim, com base nos dados apresentados pelo Relatório final de avaliação das condições 

presentes de funcionamento do Complexo Industrial, é possível tecer algumas considerações. Do 

ponto de vista quantitativo, prepondera o tipo de acidente caracterizado como “derramamento”, 

“vazamento” ou “lançamento” de óleo combustível durante as operações de carga e descarga nos 

terminais da GEGUA. Trata-se simplesmente da situação acidental mais comum sem que se saiba 

exatamente, o volume que foi derramado e as diferenças conceituais entre cada tipo de ocorrência. 

Ressalte-se, ainda, que em relação à data inicial dos registros apresentados pelo DTSE, isto é, 

Setembro de 1975, não constava da documentação o segundo maior derrame de óleo registrado no 

Brasil, que se deu sete meses antes, isto é, 26 de Março de 1975, com um navio tanque afretado pela 

Petrobras. Este acidente ocorreu com um navio de bandeira iraquiana, o Tarik Ibn Ziyad, vazando 

5.879 toneladas de petróleo. A mancha de óleo atingiu várias praias da Baía de Guanabara, 

incluindo as da Ilha do Governador, poluindo totalmente as praias do Bananal, Freguesia, 

Pitangueiras, Bananeiras, Engenhoca, Jardim América, Ramos, chegando a atingir o rio Jequiá, 

destruindo a reserva biológica dos mangues. Em função das condições hidrodinâmicas da Baía de 

Guanabara, não demorou para que, na maré vazante, o óleo fosse espalhado pelo canal principal de 

navegação, atingindo o Cais do Porto, passando sob a ponte Rio-Niterói, chegando até as praias do 

Flamengo, Botafogo e Urca. Foram observados, ainda, incêndios nas manchas de óleo, facilitados 

pela componente volátil do produto. Trata-se de um fato atípico a ausência deste acidente nos 

registros da Empresa. 

 

AVALIAÇÃO DO RELACIONAMENTO DO COMPLEXO REDUC/DTSE COM OS 

ÓRGÃOS AMBIENTAIS 

 

No intuito de avaliar o relacionamento da empresa com os órgãos ambientais, O Consórcio de 

Univeridades verificou a existência de dois Termos de Compromisso realizados entre a Fundação 

                                                
3 Incidente – fato secundário que sobrevém no decurso de um fato principal; Acidente – acontecimento fortuito, 

geralmente lamentável, infeliz, desastre. 



Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) e a REDUC, respectivamente em 05/06/87 e 

13/09/91. 

O que se constata é que o Termo de Compromisso (T.C.) de 05/06/87 resultou de negociações 

entre Petrobras, FEEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMADS) e a Procuradoria Geral do Estado e teve origem numa Ação Cívil Pública de 

Responsabilidade por Danos Causados ao Meio Ambiente que a FEEMA e o Ministério Público do 

Estado impetraram contra a Petrobras em 1986 por causa de práticas indevidas de disposição de 

resíduos sólidos por parte da REDUC. Esta ação foi suspensa com o novo Governo do Estado, em 

1987, sendo substituída por entendimentos entre as partes que resultaram na assinatura do referido 

Termo de Compromisso. 

O Termo de Compromisso de 13/09/91 foi motivado pela então iminente implantação do Pólo 

Petroquímico do Rio de Janeiro. Trata-se, portanto, de um Termo de Compromisso entre FEEMA, 

Petrobras, PETROQUISA, PETRORIO e BNDES visando melhorias operacionais das instalações 

industriais dessas empresas, particularmente das unidades de tratamento da REDUC, NITRIFLEX 

E PETROFLEX, o cumprimento de ações de controle de licenciamento, incluindo as acordadas no 

T.C. de 1987, a otimização da qualidade do ar, água e solo da região de Campos Elíseos e a 

cooperação mútua para avaliar a viabilidade de implantação de novos empreendimentos na região. 

O Termo estabelecia uma série de requisitos para as empresas e definia a cooperação com o 

BNDES para o apoio financeiro aos investimentos em sistemas de controle. 

Em particular para a REDUC, o T.C. estabelecia a continuidade de algumas medidas previstas 

no T.C. de 1987 e não totalmente finalizadas, destacando-se ainda os seguintes requisitos: “... 

apresentar projeto até 30/10/91 para implementação para medição de hidrocarbonetos e NOx em 

área de influência da REDUC“ e “... apresentar estratégia de expansão da Refinaria e projetos 

conceituais de novas unidades, inclusive para melhoria da qualidade de produtos, redução das 

emissões e permitir implantação de novos empreendimentos petroquímicos com vistas a permitir 

um estudo global de impactos ambientais da região”. 

Este último requisito tinha relação direta com outro requisito do Termo de Compromisso, que 

atribuía a PETRORIO o compromisso de “...elaborar, em articulação com a Petrobras, os estudos e 

avaliações que permitam o acompanhamento dos impactos ambientais...” 

Segundo informações fornecidas pela REDUC ao Consórcio de Universidades, os dois 

Termos de Compromisso teriam sido atendidos, embora o de 1991 tenha perdido um pouco seu 

sentido em função do Pólo Petroquímico não ter sido implementado. Até hoje, no entanto, os dois 

requisitos acima mencionados constituem objeto de discussão entre o órgão ambiental e a Refinaria. 

Com relação às estações de monitoramento, a REDUC informou que as duas estações 

previstas estariam prontas para operar, uma nas proximidades do Centro de Saúde de Campos 



Elíseos e outra no Bairro do Pilar mas que a FEEMA não teria, até hoje, procedido à sua instalação. 

Já a FEEMA sustenta que as duas deveriam ser instaladas e operadas pela REDUC. 

No que tange à exigência de elaboração de um estudo global de impactos ambientais da 

região, prevista no T.C. de 1991, esta tem sido usada como argumento por parte da REDUC para 

justificar a não necessidade de realização de estudos de impacto ambiental para o licenciamento de 

suas unidades. Segundo os autores do Relatório final elaborado pelo Consórcio de Universidades do 

Estado do Rio de Janeiro de avaliação das condições presentes de funcionamento do Complexo 

Industrial) a Petrobras solicita dispensa destes estudos em 19/04/93, sugerindo a substituição por 

estudos de análise de risco, utilizando exatamente o argumento acima citado. 

Este estudo global, entretanto, nunca foi realizado. O que caberia perguntar é se com a futura 

entrada do Pólo Gás-químico, embora este seja de menor impacto ambiental, o órgão ambiental não 

voltará a resgatar o enfoque de avaliação global da região, presente no T.C. de 1991. 

Com relação a análise de outros instrumentos legais, por imposição da legislação e por 

solicitação da Secretaria de Meio Ambiente, a REDUC apresentou em 1996, segundo o Consórcio 

de Universidades, Relatório de Auditoria Ambiental que, no entanto, foi objeto de notificação da 

FEEMA comunicando o não atendimento do mesmo à legislação. Em 08/07/98 a FEEMA enviou 

intimação à REDUC pela não apresentação do Relatório de Auditoria Ambiental de 1997. A 

Refinaria permaneceu até meados do ano passado inadimplente com relação à Auditoria Ambiental. 

Outros aspectos levantados junto a FEEMA dizem respeito ao controle de efluentes líquidos, 

emissões e resíduos. Com relação a efluentes líquidos, a REDUC tem se enquadrado dentro dos 

requisitos do Programa de Controle da Qualidade da Água (PROCON-Água) da FEEMA. Mais 

deficiente estaria a adequação aos requisitos do Programa de Controle de Qualidade do Ar 

(PROCON-Ar), havendo insuficiências quanto ao cadastro de emissões. Com relação aos resíduos 

sólidos, a REDUC, embora faça parte do inventário de resíduos da FEEMA, vem apresentando 

historicamente problemas quanto à disposição e destinação final destes. 

Em novembro de 1999. a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a 

FEEMA elaboraram uma minuta de termo de compromisso que deveria ter sido assinado pela 

REDUC. Este T.C. no entanto acabou sendo suspenso e revisto em função do acidente de 

vazamento de petróleo na REDUC em janeiro do ano passado 

Em 18 de maio de 2000 novo Termo de Compromisso foi então celebrado pela SEMADS, 

FEEMA, e Petrobras-REDUC. Este T.C., com prazo de vigência de 120 dias, teve como intuito 

subsidiar a elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta, para regularização completa do 

licenciamento de todas as unidades e sistemas da REDUC, em conformidade com os resultados do 

Relatório de Auditoria Ambiental. 



De acordo com este T.C., deveria ser apresentados, pela Petrobras, os seguintes documentos 

nos prazos definidos: (a) Relatório de Auditoria Ambiental conforme a DZ056; (b) Programa 

Global de Controle de Risco Ambiental, incluindo a reformulação do APELL4; (c) Proposta de 

Atualização do inventário das fontes de poluição atmosférica; (d) Atualização do Plano de 

Monitoramento e Recuperação do manguezal afetado no acidente de 1997; (e) Programa de 

Monitoramento: 1 - Da qualidade do ar de Campos Elíseos e Cidade dos Meninos, 2 - Dos efluentes 

líquidos, com levantamento qualitativo e quantitativo das fontes, 3 - Para avaliar a contribuição dos 

efluentes líquidos na qualidade ambiental da área de influência da REDUC, 4 - Para avaliar a 

toxicidade do Rio Iguaçu, antes e depois do lançamento dos efluentes, com maré vazante. 

O Termo de Compromisso estabelecia também ações para controle dos resíduos industriais 

estocados e gerados, bem como a descontaminação das áreas afetadas. As ações incluiam: (a) 

Remoção e destinação final dos resíduos oleosos nos seguintes locais: 1 - Landfarming (cerca de 

25.000 toneladas), 2 - Tanques de acumulação (cerca de 2.000 toneladas), 3 - Tambores dispostos 

no Bota-fora e na área de armazenamento a céu aberto (cerca de 8.000 tambores), 4 - Bacias de 

contenção, 5 - Áreas contaminadas pela extravasão das canaletas; (b) Apresentação de projeto 

visando a segregação de águas contaminadas para prevenção contra novas contaminações nas 

Bacias de Coleta, (c) Realização de avaliação da contaminação e qualidade do solo e águas 

subterrâneas, de forma a fornecer dados a um Programa de Monitoramento, também a ser realizado, 

(d) Apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos atualizado da REDUC, (e) Apresentação 

do Procedimento para Limpeza dos Tanques revisado, (f) Apresentação de projeto para construção 

de área para o Armazenamento Temporário de Resíduos, conforme normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

O Termo de Compromisso estabelecia ainda convênios específicos que seriam firmados, 

contemplando os programas de Educação Ambiental, Reforço Institucional de Fiscalização 

Integrada e Programa Estadual de Apoio as ONGs Ambientalistas. 

Constava também no Termo de Compromisso que todo o serviço de manuseio, preparação, 

transporte e destinação final deveria ser realizado por empresas possuidoras de Licença de 

Operação (LO). 

                                                
4 APELL - Programas de Alerta e Preparação de Comunidades Locais para Emergências. 



 

PLANO DE EMERGÊNCIA PARA COMBATE DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS NA 

BAÍA DE GUANABARA - PEGB 

 

O Plano de Emergência para Combate a Derramamento de Petróleo e seus Derivados na 

Baía de Guanabara (PEGB) foi oficializado em Janeiro de 1991 pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, através da assinatura de Protocolo de Intenções celebrado entre a Fundação Estadual de 

Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN). Baseados nos conceitos dos manuais internacionais o PEBG apresenta várias 

recomendações a serem adotadas visando estabelecer uma estratégia de combate imediato em 

situações de emergências para acidentes com petróleo e seus derivados na Baía de Guanabara, 

prevendo inclusive a reunião dos recursos existentes nas diversas atividades industriais do entorno 

da baía e dos órgãos governamentais responsáveis. 

A sua versão de abril de 2000 (revisada em Julho de 1999) tem como base os manuais da 

International Maritime Organization (IMO) e da International Petroleum Industry Conservation 

Association (IPIECA), destinados à preparação de Planos de Contingência para derramamento de 

óleo no mar e em rios. Contava com a participação de treze empresas, a saber: Companhia 

Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI); Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ); Control 

Comércio e Transporte de Óleos Ltda; Esso Brasileira de Petróleo Ltda; Metalnave S.A. - Comercio 

e Industria; Navegação São Miguel Ltda; Petróleo Brasileiro S.A. (através do DTSE, FRONAPE e a 

BR Distribuidora); Refinaria de Petróleo de Manguinhos (RPDM); Shell do Brasil S.A.; Texaco do 

Brasil S.A. - Produtos de Petróleo; PETROFLEX; Ethyl Brasil Aditivos Ltda e a 

Esso/Exxon/Solutec/Infineum. Entre os órgãos oficiais participam: Capitania dos Portos do Estado 

do Rio de Janeiro; Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; Depósito de Combustível da Marinha – 

RJ; Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); FEEMA; Defesa Civil dos 

Municípios de Duque de Caxias, Magé e São Gonçalo e as Companhias de Limpeza Urbana dos 

Municípios de Duque de Caxias, Magé e São Gonçalo. 

Dentro do PEBG destacam-se as classificações das Emergências em função do volume 

derramado, conforme apresentado no Quadro 4 e a Relação dos Cenários Previstos, referentes à 

Petrobrás, apresentada no Quadro 5. 



 

Quadro 4 - Classificação das Emergências em Função da 

 Quantidade de Produto Derramada (PEBG, 1999). 

Classificação Quantidade 

Nível 1 Até 5 toneladas 

Nível 2 Entre 5 a 100 toneladas 

Nível 3 Acima de 100 toneladas 

 

Neste caso, cada um dos níveis representa: 

!"Nível 1 - Derramamento tipicamente operacionais que podem ocorrer em uma instalação 

própria da uma empresa, como conseqüência da própria atividade. Cada empresa deve 

dispor dos recursos necessários para responder a derramamentos deste porte. 

!"Nível 2 - Derramamento maiores, que ocorram nas imediações ou vizinhanças das 

instalações de uma dada empresa, que demandam recursos adicionais de outras empresas 

ou órgãos governamentais existentes na região, normalmente em regime de auxilio 

mútuo. 

!"Nível 3 - Refere-se normalmente aos grandes derramamentos, próximos ou distantes das 

instalações operacionais da empresa, onde uma quantidade significativa de recursos 

adicionais é necessária, através do apoio de outros estoques de equipamentos existentes 

em âmbito nacional ou internacional. 
 

Quadro 5 – Relação dos Cenários Previstos, Referentes à Petrobrás, Apresentados no PEBG. 
Tipos Instalações/ 

Localização 
Produtos Situações de Risco Volumes 

Máximos 
Cenário 1 Terminal da Ilha d’Água e 

REDUC 
Petróleo, óleo diesel, nafta, querosene de 
aviação, gasóleo, águas oleosas (águas sujas) 
e bunker 

Vazamentos provenientes de 
armazenamento 

100 m3 

Cenário 2 Plataforma dos Piers, 
Terminal da Ilha D’Água e 
REDUC 

Petróleo, óleo diesel, nafta, querosene de 
aviação, gasóleo, águas oleosas (águas sujas) 
e bunker 

Vazamentos provenientes dos sistemas 
de tubulação 

7 m3 

Cenário 3 Oleodutos submarinos, na 
Baía de Guanabara, 
oleodutos que atravessam a 
Ilha do Governador 

Petróleo, gasolina; óleo diesel, óleo 
combustível, nafta, querosene de aviação, 
gás e óleo 

Vazamentos provenientes dos sistemas 
de oleodutos 

300 m3 

Cenário 45 Embarcações/Baía de 
Guanabara 

Petróleo, óleo diesel, nafta, querosene de 
aviação, gasóleo, águas oleosas (águas sujas) 
e bunker 

Vazamentos decorrentes de incidentes 
envolvendo navios de carga, barcaças, 
rebocadores e outras embarcações 
(abalroamentos, colisões, encalhes, 
incêndios e explosões). 

1.000 m3 

Cenário 5 Terminais Petróleo, óleo diesel, nafta, querosene de 
aviação, gasóleo, águas oleosas (águas sujas) 
e bunker 

Vazamentos durante operações de 
carga e descarga, lastro e deslatro, além 
das transferências internas e outras 
manobras. 

100 m3 

Cenário 6 Terminais Petróleo, óleo diesel, nafta, querosene de 
aviação, gasóleo, águas oleosas (águas sujas) 
e bunker 

Vazamentos provenientes dos sistemas 
de tubulação 

7 m3 

Cenário 7 Terminais Óleo diesel, óleo combustível, e bunker Vazamentos provenientes das 
operações de abastecimento de navios 
com bunker. 

30 m3 

                                                
5 Maior Cenário previsto em termos de volume. 



 

Entre relação aos quadros apresentados, destacam-se como principais observações: Quadro 4 

- em vazamentos acima de 100 m3 deveria haver um Plano de Contingência especifico (não é 

apresentado); Quadro 5 - necessidade de uma revisão criteriosa nos cenários, tendo em vista que os 

dois maiores acidentes ocorridos em 1977 e 2000 forma muito superiores aos volumes previstos. 

Outro aspecto extremamente importante a ser considerado é que, embora a Petrobrás 

participasse do PEBG, somente os setores DTSE, FRONAPE e BR Distribuidora estão incluídos, 

não havendo participação direta da REDUC. Este fato significa que na realidade os cenários de 

acidentes previstos pela REDUC envolviam basicamente os riscos decorrentes de incêndios e 

explosões, não sendo considerados os riscos decorrentes de vazamentos acidentais de produtos. Esta 

mesma afirmativa pode ser considerada para a Refinaria de Araucária, PR, tendo em vista os sérios 

problemas ambientais causados pelo vazamento de junho de 2000. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao término desse trabalho, pode-se concluir que a estratégia utilizada pela Petrobras no 

Complexo Industrial REDUC/DTSE foi a de licenciar separadamente suas unidades operacionais 

revela alguns aspectos nas interfaces que não são avaliados no licenciamento. Alguns destes 

aspectos poderiam ser considerados positivos em termos de impactos ambientais. Neste comentário 

incluem-se as unidades de beneficiamento de produtos combustíveis e a de tratamento de correntes 

ricas em enxofre, que leva também à formação de um produto passível de comercialização. Outros 

aspectos que dependem da integralização de seus efeitos, como o exemplo dos inventários de 

emissões, não estavam discriminados por unidade, gerando uma dificuldade na correlação com suas 

causas. 

Apenas 9,7% de suas unidades produtivas estão devidamente licenciadas. Uma fração de 

48,4% é considerada pela REDUC como passível de isenção de Licença de Operação por ter sido 

inaugurada antes da instituição do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP) em 

1977. O restante das unidades que compõem uma fração de 41,9%, reconhecidamente passíveis de 

licenciamento, somente tiveram suas licenças de operação requeridas pela empresa em agosto de 

1998. Apesar de entre elas constarem unidades em operação a mais de 20 anos. Este 

posicionamento parece uma reação à Lei N . 9.605 de 13/02/98, conhecida como “Lei de Crimes 

Ambientais”, que prevê conseqüências penais para atitudes em discordância com a legislação em 

vigor. Sem dúvida a reação seria previsível face aos montantes relacionados para o estabelecimento 

dos valores das multas, os quais alcançam valores bastantes superiores àqueles possíveis na 

legislação penal estadual. 



A REDUC não aproveitou esta oportunidade para incluir as 15 unidades que constituem a 

maior fração, de 48,4%, de suas unidades sem licença ambiental para operação, baseada na questão 

de precedência legal em relação ao SLAP de 1977. 

Quanto às unidades licenciadas, a nossa análise dos dados apresentados no Relatório final de 

avaliação do Complexo Industrial REDUC/DTSE pelo Consórcio de Universidades conduz a uma 

separação do comportamento da empresa em duas fases. A fase inicial se caracterizava por uma 

postura reativa, mesmo quando a notificação ou demanda do órgão ambiental era pertinente. A fase 

situada até junho do ano passado era caracterizada por uma condução mais coerente no atendimento 

às demandas dos órgãos ambientais, estando o canal de comunicação mais claramente estabelecido 

desde a criação de órgãos de gestão ambiental até a orientação aos seus funcionários e 

colaboradores. Este comportamento também pode ser estendido ao atendimento às exigências e 

restrições das licenças ambientais em suas três formas: prévia, de instalação e de operação. 

As exigências e restrições estabelecidas nas licenças ambientais são muito semelhantes, o que 

torna mais fácil a tarefa de preparar o Sistema de Gestão Ambiental para atender a elas. Estas 

considerações das licenças abrangem em sua maioria aspectos já consolidados em normas da esfera 

estadual e, em pequena fração, alguns aspectos característicos da legislação federal. Os aspectos de 

abrangência extra-muros são avaliados a partir de requisições adicionais, da agência ambiental 

estadual, de confecção de Análises de Riscos e de elaboração de Planos de Ação em Emergências. 

As questões de ambiente e segurança intramuros são correlacionadas tradicionalmente às 

iniciativas do Ministério do Trabalho e à ação de seus fiscais, não existindo portanto o conceito de 

licenciamento. As questões de ambiente e segurança do trabalho são consideradas adequadas ou não 

pelos órgãos citados. A única legislação que prevê este relacionamento é a Lei No. 1.898 de 

26/11/91, que é conhecida como “Lei das Auditorias Ambientais” e considerada como instrumento 

do SLAP. A existência de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho é anterior, na 

REDUC, à do sistema de gestão ambiental. Este sistema já foi considerado adequado no passado e, 

atualmente, deve ser revisto e correlacionado ao de meio ambiente. 

Como avaliação geral do processo de licenciamento e do relacionamento da REDUC com o 

órgão ambiental, no que tange ao atendimento dos demais instrumentos legais, pode-se concluir que 

a Refinaria vem apresentando historicamente um comportamento que oscila entre atitudes passivas 

e reativas. 

A resistência demonstrada para solucionar a questão do licenciamento das unidades anteriores 

ao SLAP, a inadimplência quanto à entrega dos Relatórios de Auditoria Ambiental, as deficiências 

ainda persistentes quanto à disposição dos resíduos sólidos e ao controle das emissões atmosféricas, 

além do histórico problema de manutenção do ciclo aberto de refrigeração denotam claramente este 

comportamento. 



Somente com a integração efetiva dos procedimentos referentes ao Sistema de Gestão 

Ambiental com os requisitos legais e com a implementação de uma política de inovação tecnológica 

ambientalmente orientada, é que a empresa poderá atingir um padrão de comportamento pró-ativo. 

Como avaliação geral do processo de licenciamento do DTSE e do seu relacionamento com os 

órgãos competentes, no que se refere ao atendimento dos demais instrumentos legais, pode-se 

concluir que de uma postura historicamente passiva, este tem evoluído para um comportamento 

tendencialmente mais reativo. 

Motivado pela obtenção de certificação pela ISO 14000, o DTSE modificou sua atitude nos 

últimos anos, introduzindo procedimentos de gestão ambiental que integram o atendimento da 

legislação com o estabelecido pelos requisitos da Norma. 

Para tornar-se efetivamente pró-ativo, o DTSE precisaria, entretanto, romper a cultura clássica 

de empresa voltada para a priorização dos processos produtivos, onde a questão ambiental é 

relegada ao mero atendimento de requisitos legais e de mercado. 

Em relação à aplicação de dispositivos jurídicos de punição sobre as empresas que contribuem 

para degradar o meio ambiente, esse recurso nunca se mostrou muito eficiente ou chegou a 

intimidar os infratores. Isso porque em relação aos danos causados, os valores das multas impostas 

sempre foram considerados pequenos, além dos infratores recorrerem e conseguirem escapar da 

punição através de recursos jurídicos facultados pelo Direito Processual. 

A fim de mudar este tipo de comportamento, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (ALERJ) aprovou recentemente (15/08/2000) o projeto de Lei No. 1.589 que dispõe sobre as 

sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente do território fluminense. 

Trata-se de um projeto baseado na lei federal contra crimes ambientais (Lei No. 9.605, 12/02/1998) 

que defini o valor máximo das multas entre R$ 50 mil e R$ 50 milhões. Associado a esse 

dispositivo jurídico, o Estado conta ainda com a Lei Federal No. 9.966 (28/04/2000) que dispõem 

sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas de jurisdição nacional. 

Como avaliação geral, pode-se concluir que a tradição da REDUC está fortemente marcada 

por uma gestão que prioriza e enaltece os aspectos da produção. Nota-se também uma certa, e mais 

recente, tradição na área de segurança industrial, em nosso entender, exatamente pelo forte vínculo 

que esta área tem com a atividade de produção. A atividade de gestão ambiental, ao ser introduzida 

na REDUC, é incorporada a esta cultura de segurança industrial preexistente e permanece, pelo que 

se pôde apreender, até hoje muito marcada por ela. 

Contudo, quando se formulam políticas, se desenvolvem estratégias e se estabelecem planos, 

existe um pressuposto definido de que o que se decidir será realmente feito. Infelizmente, a 

implantação eficaz não é de todo uma questão de fatores de decisão; definições de papel concretas, 



claras, explícitas e amplas não garantem a implantação das políticas. Nesse sentido, o que se 

observa na prática do PDBG é a participação de agentes e instituições com interesses distintos e 

muitas vezes conflitantes, se constituindo em instâncias de poderes autônomos, dificultando a 

implementação eficaz de um Plano mais bem coordenado. 

Finalmente, o caso da Baía da Guanabara é mais uma manifestação local da desorganização e 

imprevidência da administração pública ambiental brasileira. Para fazer face a essa situação é 

imperativa a mobilização de esforços visando a construção conjunta de um modelo de gestão 

sustentável, integrada e participativa entre os diferentes atores (agentes econômicos, poderes 

públicos, população local, indivíduos, grupos organizados, movimentos sociais, associações e redes 

de natureza diversas) envolvidos, direta e indiretamente, com a sobrevivência desse ecossistema, 

um dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. 
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