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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA ___ VARA FEDERAL

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DUQUE DE CAXIAS – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

RIO DE JANEIRO

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

que esta subscreve, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da

República Federativa do Brasil, bem como nos artigos 2º e 6º, inciso VII, alíneas “a” e “c”,

todos da Lei Complementar n. 75, e nos artigos 1º, 2º e 5º, todos da Lei 7.347, vem propor a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO LIMINAR

em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), sociedade

de economia mista, registrada no CNPJ sob o n. 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida

República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-170;

do INSTITUTO  ESTADUAL  DO  AMBIENTE,  autarquia  estadual,

representada  pela  Procuradoria-Geral  do  Estado,  através  da  Procuradoria  Regional  da  2ª

Região, com endereço na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1.939, 6º andar, Bairro 25 de

Agosto, Duque de Caxias, Rio de Janeiro;

e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público

interno, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, através da Procuradoria Regional da

2ª Região, com endereço na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1.939, 6º andar, Bairro 25 de

Agosto, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, pelos fatos abaixo expostos.
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I – OBJETO DA DEMANDA

A presente  demanda  busca  a  obtenção  de  provimento  jurisdicional  que

imponha à PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. a obrigação de cessar as atividades exercidas na

operação da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) que não estejam em conformidade com

a legislação ambiental, bem como reparar os danos ambientais originados dessas condutas.

Pretende-se, também, a concessão de provimento jurisdicional que condene

o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Estado do Rio de Janeiro à obrigação de não

adotar  qualquer  medida  que  prorrogue  os  termos  do Termo de  Ajustamento  de  Conduta

(TAC) nº 006/2011, celebrado entre SEA/CECA/INEA e a REDUC, nem firmar um novo

termo que tenha por finalidade prorrogar os prazos de cumprimento de condições que já

deveriam ter sido cumpridas.

Com relação ao INEA e ao Estado do Rio de Janeiro, almeja-se ainda a

imposição da obrigação de não fazer consistente na abstenção de concessão de novas licenças

à  Petrobras  para  a  operação  da  REDUC enquanto  o  empreendimento  não  demonstrar  a

adequação de sua indústria.

Em tutela  provisória,  a demanda objetiva a  suspensão das emissões de

efluentes originados da REDUC em desconformidade com os limites previstos na NT-202.R-

10 e DZ-205.R-6, a observância das condicionantes das Licenças de Operação FE007284 e

Licença de Operação e Recuperação IN019141, bem como a elaboração de planejamento

organizacional e financeiro para adequar o empreendimento aos padrões regulamentares.
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II – ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES

O Ministério Público Federal (MPF) na Baixada Fluminense acompanha há

anos os fatos a seguir narrados, os quais vêm sendo apurados nos Inquéritos Civis Públicos

n.º 1.30.017.000102/2007-36 e nº  1.30.017.000156/2012-69, que seguem anexos à presente

ação. Além disso, o funcionamento de unidade específica (U-3350) na refinaria vem sendo

acompanhado pelo Inquérito Civil nº 1.30.001.005680/2015-48.

A atuação deve-se em larga medida ao constante despejo de substâncias

tóxicas na Baía de Guanabara e seus corpos hídricos adjacentes,  com fortes impactos na

biodiversidade local. Após apuração, constatou-se que outros fatores de funcionamento da

REDUC são indissociáveis da poluição hídrica causada. Isso porque a celebração de termos

de  ajustamento  de  conduta  para  assegurar  o  funcionamento  da  refinaria  como  um tema

acabou levando à apuração de outros temas, como se demonstrará.

Neste tópico, o MPF entende necessário expor a esse juízo as razões que

motivam o  ajuizamento  da  presente  ação  civil  pública.  Afinal,  diante  da  relevância  das

matérias tratadas, tanto no que se refere à grandiosidade dos impactos ambientais causados

quanto em relação às consequências sociais e econômicas que a intervenção judicial pode

acarretar,  independentemente  da  característica  do  provimento,  mostra-se  imprescindível

explicitar  que  a  movimentação  da  máquina  judiciária  é  o  resultado  inevitável  de  um

descumprimento constante de obrigações ambientais pela Petrobras no âmbito extrajudicial.

Ao longo dos últimos dez anos, este órgão sempre adotou postura resolutiva

em favor da tutela do meio ambiente e do estabelecimento de medidas, por parte dos órgãos

ambientais do Estado, de obrigações à REDUC efetivamente capazes de garantir a correção

de rumos da atividade realizada pela refinaria em Duque de Caxias quanto à degradação

ambiental e a impactos à saúde da população.
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Além disso, sublinhe-se a constante aposta na tratativa extrajudicial como

um mecanismo capaz de oferecer  respostas  concretas  de maneira  mais  célere  à demanda

social por um meio ambiente mais sadio e equilibrado. Nesse sentido, podem mencionar os

inquéritos instaurados desde 1994, que trataram de temas variados:

NÚMERO DO
PROCEDIMENTO

EMENTA

08120.000398/94-74
MEIO AMBIENTE - PRM SÃO JOÃO MERITI POLUIÇÃO DA BAÍA DA GUANABARA PROVOCADA PELA REFINARIA DUQUE
DE CAXIAS - REDUC COM 1 VOLUME

08120.001703/99-96
MEIO AMBIENTE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS - DERRAMAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL NA BAÍA DE
GUANABARA - ÁREA DE REFINARIA DE DUQUE DE CAXIAS - REDUC APENSO AO 08120.000232/97-64

08120.000232/97-64

MEIO  AMBIENTE  BAÍA DE  GUANABARA -  DERRAMAMENTO  DE  ÓLEO  COMBUSTÍVEL (600.000  LITROS)  DURANTE
TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS PARA O TERMINAL DA ILHA D'ÁGUA. EXPEDIENTE
PR/RJ/1687/97 REFERENTE A DERRAMAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL NA BAÍA DE GUANABARA (CANAL DE ACESSO
DE REDUC), DURANTE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS PARA O TERMINAL DA ILHA D'
AGUA, NO DIA 10/03/97, ÀS 15:00 HS. COM 1 VOLUME EM APENSO PA 08120.001703/99-96

1.30.001.000335/2000-31
MEIO  AMBIENTE  BAÍA DE  GUANABARA -  VAZAMENTO  DE  ÓLEO  (EM  TORNO  DE  50  QUILÔMETROS  QUADRADOS)
CAUSADO  POR  ROMPIMENTO  DE  DUTO  DA  PETROBRÁS  /REDUC  -  DUQUE  DE  CAXIAS/RJ.  APENSADO  AO  PA
1.30.001.000343/2000-88.

1.30.012.000001/2000-39
MEIO AMBIENTE. PETROBRÁS - POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA REDUC POR
USO INADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS, FALTA DE MANUTENÇÃO E RISCO DE ACIDENTES.

1.30.012.000077/2000-64
MEIO AMBIENTE -  PRM SÃO JOÃO MERITI PETROBRÁS -  POSSÍVEL ROMPIMENTO DE UM DUTO DA REDUC COM O
CONSEQUENTE ESCAPAMENTO DE GÁS PROPENO - DUQUE DE CAXIAS /RJ. PRM / SÃO JOÃO DE MERITI

1.30.001.000343/2000-88

MEIO  AMBIENTE BAÍA DE GUANABARA -  VAZAMENTOS DE ÓLEO (EM TORNO  DE 50  QUILÔMETROS  QUADRADOS)
CAUSADO POR ROMPIMENTO DE DUTO DA PETROBRÁS/REDUC - DUQUE DE CAXIAS/RJ. 07 VOLUMES + APENSOS I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII (03 VOLS.), IX, X, XI (03 VOLS.), XII, XIII (03 VOLS.), XIV, XV, XVI (03 VOLS.), XVII, XVIII, XIX (02 VOLS.),
XX (02 VOLS.),  XXI,  XXII,  XXIII,  XXIV,  XXV,  XXVI,  XXVII,  XXVIII  E XXIX + P.A.'S  APENSADOS 232/97-64,  1703/99-96 E
335/2000-31 (COM 01 VOL. + 01 APENSO).

1.30.012.000602/2001-22 PATRIMÔNIO  PÚBLICO  E  SOCIAL  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S.A.  -  PETROBRÁS  -  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  NA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NA REFINARIA DE DUQUE DE CAXIAS - REDUC - E NOS DUTOS E
TERMINAIS DO SUDESTE DO ESTADO - DTSE - REPRESENTAÇÃO DO SINDIPETRO.

1.30.012.000374/2001-91
MEIO  AMBIENTE.  REPRESENTAÇÃO  DA  ASSOCIAÇÃO  DE  MORADORES  DA  DEFESA  DE  SÃO  BENTO  RELATANDO
PROBLEMAS OCASIONADOS COM O VAZAMENTO DE UM PÓ QUÍMICO ORIUNDO DA REFINARIA DE DUQUE DE CAXIAS -
REDUC.

1.30.012.000350/2002-12
MEIO AMBIENTE. PETROBRÁS S.A.- REDUC - REBIO-TINGUÁ - BARRAGEM DE SARACURUNA - DUQUE DE CAXIAS - ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONSTRUÇÕES IRREGULARES E DESMATAMENTO.

1.30.017.000760/2003-02 MEIO AMBIENTE. ILÍCITO NA REFINARIA DA REDUC EM DUQUE DE CAXIAS/RJ

1.30.017.000513/2003-06 MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO DA BAÍA DA GUANABARA PROVOCADA PELA REFINARIA DE DUQUE DE CAXIAS - REDUC.

1.30.017.000524/2003-88
MEIO AMBIENTE PETROBRÁS - POSSÍVEL ROMPIMENTO DE UM DUTO DA REDUC COM O CONSEQUENTE ESCAPAMENTO
DE GÁS PROPENO - DUQUE DE CAXIAS/RJ

1.30.017.000102/2007-36

MEIO  AMBIENTE  -  AUMENTO  DA  OFERTA  DE  GÁS  E  ADEQUAÇÃO  DO  PERFIL  DE  PRODUÇÃO  DA  REDUC.
ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (FEEMA). EIA-RIMA. ANÁLISE DOS IMPACTOS CAUSADOS PELA
EMISSÃO  DE  GASES  POLUENTES  NA  ATMOSFERA  E  DE  EFLUENTES  LÍQUIDOS  NO  RIO  IGUAÇU  E  NA  BAÍA  DE
GUANABARA. LOCALIZAÇÃO: DUQUE DE CAXIAS. INTERESSADO: PETROBRÁS.

1.30.017.000006/2008-79 PATRIMÔNIO PÚBLICO -  INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS EM OBRAS DE
MODERNIZAÇÃO  E  ADEQUAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  PRODUÇÃO  DA  REFINARIA  DUQUE  DE  CAXIAS  (REDUC).
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FISCALIZAÇÃO TCU.

1.30.017.000366/2011-76
MEIO  AMBIENTE  -  APURAR  VAZAMENTO  DE  CO  NA  U-1250  DA  REDUC.  NOTICIANTE:  SINDPETRO.  NOTICIADA:
PETROBRAS.

1.30.017.000156/2012-69
AMBIENTAL - REFINO DE PETRÓLEO. VAZAMENTO DE ÓLEO. ZONA COSTEIRA. MANGUEZAL. RIO IGUAÇU. BAÍA DE
GUANABARA - MAR TERRITORIAL. TERRENO DA MARINHA. NOTICIANTE: DPF. NOTICIADOS: REDUC/PETROBRAS, INEA,
ANP, IBAMA.

1.30.017.001051/2013-16

AMBIENTAL - POLUIÇÃO. VAZAMENTO DE ÓLEO NA REDUC OCORRIDO EM 09/10/2013. MANUTENÇÃO PRECÁRIA DOS
DUTOS DA PETROBRÁS/TRANSPETRO, CAUSANDO PERIGO A MORADORES E AO POSTO DO DETRAN - OFÍCIO 409/13 -
INFORMA SOBRE VAZAMENTO DE PRODUTO DA REDUC EM DUQUE DE CAXIAS. BEM COMO SOBRE A A PRECARIEDADE
DA MANUTENCAO DOS DUTOS DESTA REFINARIA.

1.30.017.000020/2015-00
MEIO AMBIENTE - APURAR ATERRAMENTO EM POSSÍVEL ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - NAS PROXIMIDADES
DO VIADUTO DA REDUC E DA LINHA FÉRREA - RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 113- 114

1.30.001.005680/2015-48
MEIO AMBIENTE - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO APÓS INCÊNDIO NA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ENXOFRE U-3350
- SUPOSTA ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE TRATAMENTO DE GÁS ÁCIDO PELA UNIDADE U-3300 - LANÇAMENTO DIÁRIO DE
PARTICULADO DE ENXOFRE NA BACIA AÉREA DO RIO DE JANEIRO - POSSÍVEL RISCO DE CHUVA ÁCIDA - REDUC

1.30.017.000345/2015-84

CRIME  AMBIENTAL.  OFÍCIO  CDH/67  COMISSÃO  DE  DIREITOS  HUMANOS  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA/OABRJ.
DOCUMENTÁRIO GRAVADO PELA CDHAJ/RJ, NO QUAL RELATA AS CONDIÇÕES PRECÁRIAS QUE VIVEM OS PESCADORES
ARTESANAIS  COM  A POLUIÇÃO  DA BAÍA DE GUANABARA.  DESCARTE IRREGULAR  DE METAIS  PESADOS  NA BAÍA.
CONTAMINAÇÃO  DA  VIDA  MARINHA  E,  CONSEQUENTEMENTE  RISCO  À  SAÚDE  HUMANA.  APURAR  POSSÍVEL
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL PELA REDUC. DUQUE DE CAXIAS.

1.30.017.000639/2016-97

AMBIENTAL. APURAR SUPOSTA EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA EM GRANDE QUANTIDADE A PARTIR DOS FLARES DA
REFINARIA DE DUQUE DE CAXIAS ¿ REDUC, CONSTATADA NO ÂMBITO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL 148/2016,  DOCUMENTO EMITIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE DUQUE DE
CAXIAS. RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. REDUC. FUMAÇA PRETA.

Depois de anos de tratativas e dispêndio de recursos materiais e humanos

com vistas  a  concretizar  medidas  que possam efetivamente prevenir  os  danos ambientais

causados pela REDUC ou remediar danos em episódios pontuais, é possível concluir que a

via extrajudicial, quanto ao funcionamento geral da refinaria e a observância de limites legais

de funcionamento, atingiu neste momento o seu esgotamento, por três razões principais.

A primeira  delas  consiste  no  fato  de  que  a  demandada  inadimpliu  as

obrigações estruturais contidas no TAC nº 006/2011, celebrado em 2011 entre o INEA, o

Estado do Rio de Janeiro e a Petrobras. Após o encerramento de seu prazo de vigência, em 18

de outubro de 2017, constatou-se que houve o cumprimento de apenas parte das exigências

acordadas no plano de ação, como se a REDUC apostasse na perene renovação dos acordos,

sem  a  efetiva  remediação  dos  problemas  apontados,  para  manter  sua  atividade  em

funcionamento.

Na parte dos  considerandos, o TAC destaca que a sua finalidade consiste

em “disciplinar  as  medidas  técnicas  necessárias  ao  cumprimento  das  condicionantes  das
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Licenças de Operação FE007284, FE007482 e FE007990, aptas à continuidade da operação

da Refinaria Duque de Caxias”. 

Não obstante, uma vez transcorrido seu prazo final em 2017, o INEA emitiu

relatório  de  encerramento  em  02  de  julho  de  2019,  no  qual  concluiu  que  houve  o

descumprimento das obrigações basilares do ajuste, como se detalhará nos tópicos seguintes.

Em outras palavras, a situação atual revela que a maior refinaria do país  opera seu parque

industrial sem respaldo jurídico válido. 

A  segunda  razão  decorre  da  percepção  de  que,  em  razão  do  não

cumprimento  de  condições  estabelecidas  na  licença  ambiental  e  do  TAC posteriormente

assinado,  verifica-se  que  a  postergação  indefinida  do  cumprimento  de  obrigações

essenciais acaba por legitimar a violação, em larga escala, de princípios constitucionais

ambientais  e  de  toda  a  legislação  correlata,  em  claro  prejuízo,  ainda,  ao  tratamento

equânime de outros agentes que exercem atividades econômicas similares. 

E,  como  terceiro  motivo,  a  análise  dos  dados  ambientais  no  período,

sobretudo  quanto  à  poluição  hídrica,  permite  concluir  que  a  REDUC  segue  adotando

limites de poluentes superiores aos aceitos, a despeito das regras e diretrizes fixadas pelo

órgão ambiental estadual. Em outras palavras, a atividade econômica da refinaria prossegue

sem a efetiva superação dos problemas constatados, a par dos riscos ambientais e sanitários

evidenciados.
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Em  suma,  tratando-se  da  concretização  de  direitos  fundamentais

concernentes à proteção ao meio ambiente, a atuação do Poder Judiciário é essencial para

impor à demandada o cumprimento de suas obrigações, de modo a exercer suas atividades

econômicas em consonância com a preservação dos bens indisponíveis envolvidos.
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III - CARACTERIZAÇÃO DA REDUC

A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma sociedade de economia mista,

cujo acionista majoritário é a União, detentora de diversas refinarias instaladas no território

brasileiro, entre elas a Refinaria Duque de Caxias (REDUC), que iniciou sua produção em

1961 e atualmente é uma das maiores do país em capacidade instalada de refino de petróleo,

responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior processamento de gás natural

do Brasil1.

A REDUC ocupa uma área de cerca de 13 quilômetros quadrados e gera

mais  de  50  produtos  derivados  do  refino  de  petróleo,  entre  os  quais  os  seguintes:  gás

liquefeito  de  petróleo  (GLP),  gás  natural  veicular  e  de  cozinha,  propano  intermediário,

propeno, álcool anidro e hidratado, gasolina, querosene de iluminação, querosene de aviação,

óleo diesel e derivados especiais, como asfaltos, parafinas, naftas, aguarrás mineral, óleos

lubrificantes,  óleos extensores, óleos para pulverização agrícola,  gás sulfídrico,  extratos e

reformado aromático.

Para  desenvolver  as  suas  atividades,  a  refinaria  conta  com  unidades

industriais, centrais térmicas, sistema de tratamento de efluentes e parque de armazenamento

destinado  a  estocar  petróleo  cru,  produtos  intermediários  e  produtos  acabados.  Tais

características  reservam à  REDUC um lugar  de  destaque  entre  as  refinarias  brasileiras,

especialmente por sua ligação direta com os campos de produção da Bacia de Campos, de

onde se extrai grande parte do petróleo produzido no país.

1 Disponível  em:  <http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refinarias/refinaria-duque-de-
caxias-REDUC.html> Acesso em 27 nov. 2019.
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IV  –  O  LICENCIAMENTO  DA  REDUC  E  O  NÃO  CUMPRIMENTO  DE

CONDICIONANTES: FATOS ANTECEDENTES AO TAC nº 006/2011

O  MPF  vem  acompanhando  o  licenciamento  ambiental  descrito  no

Processo  Administrativo  E-07/203456/2005,  requerido  pela  Petrobras  à  FEEMA  (atual

INEA) para aumentar a oferta de gás e adequar o perfil de produção da REDUC. O objetivo

principal do licenciamento, no momento da instauração do processo, consistia na ampliação

da  REDUC.  O  trabalho  do  MPF  consiste  em  verificar  se  a  alteração  na  quantidade  e

qualidade dos efluentes líquidos lançados é capaz de causar poluição em níveis não desejados

na Baía de Guanabara, bem como se o nível de emissão de gases poluentes na atmosfera,

decorrentes das alterações com vistas a aumentar da capacidade de produção da refinaria, se

encontra dentro dos padrões vigentes (IC n.º 1.30.017.000102/2007-36). 

A Licença Prévia FE13604 foi emitida em 7 de dezembro de 2007 para

desenvolver estudos para adequação metalúrgica atmosférica e a vácuo (U-1210), aumento da

carga  de  craqueamento  catalítico  fluido  (U-1250),  instalação  de  nova  ampliação  da

capacidade de processamento de gás da Refinaria Duque de Caxias2. 

Por sua vez, a Licença de Instalação FE14424, emitida em 2 de julho de

2008, foi destinada a realizar as obras de ampliação da capacidade de processamento de gás

(como parte do PLANGÁS), adequação metalúrgica da unidade de destilação atmosférica e a

vácuo (U-1210), aumento da carga de referência da Unidade de Craqueamento Catalítico

Fluido (U-1250) e instalação de nova caldeira (SG-2003)3. 

 Durante o curso do licenciamento, a equipe responsável pela elaboração do

EIA-RIMA sugeriu o aperfeiçoamento da estação de tratamento de efluentes da petroleira, de

modo a suportar a carga de contaminantes demandada. A Petrobras, contudo, optou por não

2 Cf. fls. 36/42 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36.
3 Cf. fls. 103/108 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36.
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melhorar  a  ETI  existente,  mas  sim  construir  uma  nova,  em  procedimento  muito  mais

demorado e custoso. Essa demora viria a causar sérios prejuízos ambientais, como se verá

adiante. Por ora, cumpre fazer menção ao depoimento prestado pela Gerente Setorial de Meio

Ambiente da REDUC em inquérito policial correlato4:

QUE sabe dizer que a estação de tratamento de efluentes tem limitações por
ter ficado  ao  longo do tempo  obsoleta;  [...]  QUE ainda  em 2007  durante  os
trabalhos  de  um  EIA/RIMA foi  proposto  pela  empresa  que  o  elaborou  que  a
REDUC fizesse uma complementação da ETE, entretanto após estudos concluiu-se
que não valeria a  pena esta  complementação e continuar com uma parte  que já
estava obsoleta; QUE dali foi tomada a decisão de se construir nova ETE; QUE
reputa a demora em estabelecer uma nova ETE aos processos|que são realmente
complicados, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto burocrático;  QUE
eventualmente  podia  observar  nos  relatórios  da  QUIMFACTOR  algumas
desconformidades  com  os  parâmetros  estabelecidos  pelas  normas
administrativas […]. (grifei)

Considerando a  reconhecida obsolescência da  Estação de Tratamento  de

Despejos Industriais – ETDI então existente, que não atendia aos parâmetros estabelecidos

pelas normas administrativas, a Licença Prévia n.º FE13604, de dezembro de 2007, anteviu

em sua Restrição 6.26 a necessidade de uma nova estrutura de tratamento para os efluentes

gerados pela refinaria. A previsão de início de funcionamento apontava para o 1º trimestre de

2008, com operação no 1º trimestre de 20115. A mesma preocupação constou da Licença de

Instalação n.º FE14424, emitida em 2 de julho de 2008.

No entanto,  ao  término do prazo  fixado para  a  conclusão  das  obras  de

instalação da nova ETDI (primeiro trimestre de 2011), o INEA elaborou parecer que apontou

o  descumprimento  de  condicionantes  fixadas  nas  referidas  licenças  e  constatou  a

permanência da baixa eficiência da ETDI6. O documento destaca que a não implementação

dos  projetos  havia  gerado um cenário  insatisfatório  de  seguração  de  efluentes  oleosos  e

contaminados, bem como de águas pluviais. Como consequência, havia uma mistura de todas

as  correntes  líquidas  da  refinaria  em  períodos  chuvosos,  sobrecarregando  a  ETDI  e

provocando baixa eficiência:

4 Cf. Inquérito Policial n.º 21/2011-13 (fls. 871/873 do Processo n.º 0810735-07.2011.4.02.5101).
5 Cf. fls. 36/42 do Inquérito Civil Público n.º 1.30.000102/2007-36,.
6 Cf. Relatório Técnico n.º 4334, de 01/06/2011 - fls. 202/205 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36.
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2 - EFLUENTES LÍQUIDOS

NO QUE TANGE OS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS,
A PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO PLANGAS SERIA PROVENIENTE DO
AUMENTO  DA  CARGA  DA  UNIDADE  U-1250  (CRAQUEAMENTO
CATALÍTICO),  GERANDO  UMA  VAZÃO  TOTAL  DE  ÁGUA  RESIDUAL
ÁCIDA DE 60 M3, ORIUNDA DO CONDENSADOR DE TOPO DA TORRE DE
DESTILAÇÃO  DOS  PRODUTOS  DA  UNIDADE,  ALÉM  DAS
CONTRIBUIÇÕES DAS UNIDADES DE ÁGUAS ÁCIDAS. 

CONSIDERANDO  QUE  MESMO  QUE  NÃO  TENHA  OCORRIDO  O
AUMENTO  DE  CARGA PROPOSTA NO  TAC,  A SITUAÇÃO  ATUAL DE
SEGREGAÇÃO DE EFLUENTES OLEOSOS, CONTAMINADOS E ÁGUAS
PLUVIAIS  NÃO  CONTAMINADAS  NÃO  É  SATISFATÓRIA,  POIS  OS
PROJETOS PREVISTOS PARA A DEVIDA SEGREGAÇÃO AINDA NÃO
FORAM  IMPLEMENTADOS.  DESTA  FORMA,  EM  PERÍODOS
CHUVOSOS  OCORRE  A  MISTURA  DE  TODAS  AS  CORRENTES
LÍQUIDAS DA REFINARIA, SOBRECARREGANDO A ETDI, CAUSANDO
UMA BAIXA DE SUA EFICIÊNCIA. A REDUC DISPÕE DE UM PLANO DE
ROTINA  DE  MELHORIA  NA  OPERAÇÃO  DA  ETDI  EM  PERÍODOS
CHUVOSOS, QUE CONSISTE NO ENVIO DO TRANSBORDO DA ETDI
PARA  O  ANTIGO  CANAL  DA  BACIA  DE  RESFRIAMENTO,  COM
BARREIRAS  HIDRÁULICAS  PARA CONTENÇÃO  DO  ÓLEO.  PORÉM
ESTA MEDIDA É PALIATIVA E INEFICIENTE, SENDO OBSERVADO EM
VISTORIA PELO INEA FILME DE ÓLEO SENDO DESPEJADO JUNTO
AO EFLUENTE PARA O CORPO RECEPTOR.

ENTRETANTO,  FOI  APROVADO  PELO  INEA,  EM  DEZEMBRO/2010  O
PLANO DE MONITORAMENTO DO RIO IGUAÇU, ENCAMINHADO PELA
REDUC,  CONSTANDO  DE  TODOS  OS  PARÂMETROS  QUE  SERÃO
ANALISADOS E A RESPECTIVA FREQUÊNCIA.

EM  RELAÇÃO  À  ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  EFLUENTES
SANITÁRIO  (ETES),  A  MESMA  ENCONTRA-SE  DESATIVADA
ATUALMENTE, FUNCIONANDO APENAS COMO UMA ELEVATÓRIA PARA
DESTINAR  ESTES  EFLUENTES  PARA ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE
DESPEJOS  INDUSTRIAIS  (ETDI)  DA REDUC.  A ADEQUAÇÃO  DA ETES
ESTÁ PREVISTA NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, EM FASE
FINAL DE CONCLUSÃO PARA DEZEMBRO DE 2011. 

A ETDI  APRESENTA BAIXA EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE CARGA
ORGÂNICA EXPRESSA EM  DBO  (DZ-205  R.6)  E  LANÇAMENTO  DE
NITROGÊNIO  AMONIACAL  (AMÔNIA)  AQUÉM  DO  PADRÃO
ESTABELECIDO PELA NT-202 R.10 DO INEA. SE FOSSE COMPUTADO A
REMOÇÃO  DE  CARGA  ORGÂNICA  NA  UNIDADE  DE  FLOTAÇÃO,  A
EFICIÊNCIA GLOBAL DA ETDI SERIA MAIOR E PODERIA ATINGIR 90%.
ENTRETANTO,  ATÉ  ESTA  FASE  APENAS  SE  FAZ  O  CONTROLE  DE
REMOÇÃO  DE  CARGA  ORGÂNICA  NO  SISTEMA  DE  LAGOAS.  EM
RELAÇÃO AO PARÂMETRO AMÔNIA, O PADRÃO DA NT-202 R.10 É DE 5
MG/L ENQUANTO QUE O PADRÃO DE LANÇAMENTO DA RESOLUÇÃO
CONAMA 357/2005 É DE 20 MG/L, PERMITINDO UMA FLEXIBILIZAÇÃO
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DO PARÂMETRO EM RELAÇÃO À CONAMA 20/1986 QUE ESTABELECIA
O PADRÃO DE 5 MG/L. 

O TAC A SER CELEBRADO ENTRE A REDUC E O INEA CONTEMPLA A
OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DE EFLUENTES (ETDI)
EM  DUAS  FASES,  A  SABER:  1)  TRATAMENTO  SEGREGADO  DO
EFLUENTE  CONTAMINADO,  A  SER  IMPLANTADO  ATÉ  O  PRIMEIRO
TRIMESTRE  DE  2013;  E  2)  TRATAMENTO  BIOLÓGICO  DO  EFLUENTE
OLEOSO, A SER IMPLANTADO ATÉ O SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. 

A  SEGREGAÇÃO  EFICIENTE  DOS  EFLUENTES  OLEOSOS,
CONTAMINADOS  E  ÁGUAS  PLUVIAIS  (PROJETO  DAS  BACIAS
COLETORAS -  BC)  TAMBÉM ENCONTRA-SE CONTEMPLADO NO TAC,
COM PRAZO DE CONCLUSÃO ATÉ O FINAL DE VIGÊNCIA DO MESMO,
EM  DEZEMBRO  DE  2016,  TENDO  EM  VISTA  A  COMPLEXIDADE  DO
PROJETO. (grifei)

 

A despeito  dessa  constatação,  o  órgão ambiental  optou por  celebrar  um

TAC com a REDUC, de modo a postergar o cumprimento das obrigações e não inviabilizar a

atividade da empresa durante o prazo fixado no instrumento, que previu a otimização do

sistema em duas fases, quais sejam:

OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTEMPLADOS NO TAC

1ª FASE 2ª FASE

Tratamento segregado do efluente contaminado Tratamento biológico do efluente oleoso

até o 1º semestre de 2013 até o 2º semestre de 2016

Além das  questões  atinentes  à  ETDI,  o  parecer  abordou  outros  pontos,

como a capacidade de processamento de gás na REDUC e a redução da poluição atmosférica.

O INEA observou que, embora a Licença de Instalação nº FE014424, de 02 de julho de 2008,

exigisse a adequação atmosférica da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (U-1210),

o aumento da carga de referência da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (U-1250), a

instalação de nova Caldeira (SG-2003) e a ampliação da capacidade de processamento de gás

da REDUC, apenas a última dessas medidas havia sido implementada: 
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ASSUNTO: COM RELAÇÃO A LI FE 014424 INFORMAR QUAIS MEDIDAS
JÁ  TOMOU  A  REDUC  PARA  GARANTIR  QUE,  EM  OPERAÇÃO,  IRÁ
OBEDECER  AOS  PADRÕES  VIGENTES  PARA  EMISSÕES  GASOSAS  E
EFLUENTES LÍQUIDOS. 

1. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

CONSIDERANDO OS PROJETOS ANALISADOS NO EIA E QUE CONSTAM
DALI  FE014424:  1.  ADEQUAÇÃO  METALÚRGICA  DA  UNIDADE  DE
DESTILAÇÃO  ATMOSFÉRICA E  A VÁCUO  (U-1210);  2.  AUMENTO  DA
CARGA  DE  REFERÊNCIA  DA  UNIDADE  DE  CRAQUEAMENTO
CATALÍTICO FLUIDO (U-1250); 3. INSTALAÇÃO DE NOVA CALDEIRA (SG-
2003);  4.  AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS
DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - PLANGÁS. 

NO  ENTANTO,  DENTRE  ESTES,  APENAS  A  AMPLIAÇÃO  DA
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS DA REFINARIA DUQUE
DE CAXIAS - PLANGÁS FOI IMPLANTADO ATÉ A PRESENTE DATA. 

COMO CONSEQUÊNCIA, OS INCREMENTOS ESTIMADOS DAS EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS,  IDENTIFICADAS  NO  CENÁRIO  PROJETO  JUNTOS  DO
EIA,  CONFORME  ABAIXO,  NÃO  SE  REALIZARAM,  EXCETO  PARA O
PLANGÁS: 1. ADEQUAÇÃO METALÚRGICA DA (U-1210), CERCA DE 1.087
T/ANO  NAS  EMISSÕES  DE  NOX  E  13,72  T/ANO  EMISSÕES  DE  HC;  2.
AUMENTO DA CARGA DE REFERÊNCIA DA U-1250, CERCA DE 384 T/ANO
DE  SOX,  32  T/ANO  DE  NOX,  10  T/ANO  HCNM  E  DE  26  T/ANO  DE
MATERIAL PARTICULADO;  3.  INSTALAÇÃO  DE  NOVA CALDEIRA (SG-
2003), CERCA DE 731 T/ANO DE SOX, 672 T/ANO DE NOX, 35,32 T/ANO
HCNM E DE 163 T/ANO DE MATERIAL PARTICULADO; 4. AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS DA REFINARIA DUQUE DE
CAXIAS  -  PLANGÁS,  COM  PREVISÃO  DE  AUMENTO  DE  194,3  T/ANO
HCNM. 

APESAR  DISSO,  FORAM  MANTIDAS  AS  EXIGÊNCIAS  RESTRITIVAS
ADOTADAS NO EIA, COMO MEDIDAS MITIGADORAS, E OUTRAS NA
RESPECTIVA  LI,  EM  ESPECIAL  AQUELAS  QUE  EXIGIRAM,
CONFORME  APRESENTAÇÃO  PELA REDUC,  NOVO  CRONOGRAMA
PROPONDO  SUBSTITUIÇÃO  DAS  TECNOLOGIAS  APRESENTADAS,
POR MUDANÇAS NO BALANÇO ENERGÉTICO E IMPLANTAÇÃO DE
ECONOMIZADOR  NAS  CALDEIRAS  DE  GERAÇÃO  DE  VAPOR,
DEMONSTRANDO A RESPECTIVA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE NOX. 

ALÉM  DISSO,  NOVAS  EXIGÊNCIAS  POR  PARTE  DO  INEA COM  O
OBJETIVO  DE  PROPOR  METAS  MAIS  RESTRITIVAS  VISANDO  À
REDUÇÃO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS, PRINCIPALMENTE OS
CONSIDERADOS  PRECURSORES  PARA A FORMAÇÃO  DE  OZÔNIO,
ÓXIDOS DE NITROGÊNIO E HIDROCARBONETOS GASOSOS, TENDO
EM  VISTA AS  VIOLAÇÕES  DOS  PADRÕES  DE  QUALIDADE  DO  AR
PARA ESTE POLUENTE. 

DESTA  FORMA,  O  ÓRGÃO  AMBIENTAL,  APESAR  DE  VERIFICAR  O
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ATENDIMENTO  DE  ALGUNS  PARÂMETROS  AOS  LIMITES
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR E OUTROS
NÃO,  TEM  FOCADO  ENFATICAMENTE,  NAS  CONDICIONANTES
ESTABELECIDAS NAS LICENÇAS, VISANDO A REDUÇÃO DA CARGA DE
POLUENTES  ATMOSFÉRICOS  PRINCIPALMENTE  OS  ÓXIDOS  DE
NITROGÊNIO, HIDROCARBONETOS GASOSOS E SOX. 

BASEADO  NA SOLICITAÇÃO  DO  INEA A REDUC  APRESENTOU:  A)  O
RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADO PELA EMPRESA CH2MHILL E O
RESPECTIVO  PLANO  DE  AÇÃO  COM  AS  RESPECTIVAS  AÇÕES  DE
CONTROLE  E  QUE  INCLUI  NOVAS  AÇÕES  ESPECÍFICAS  QUANTO  A
REDUÇÃO  DAS  EMISSÕES  DE  HIDROCARBONETOS  TOTAIS;  B)  UM
NOVO  ESTUDO  DEFININDO  AS  METAS  DE  REDUÇÃO  A  SEREM
ATINGIDAS  ANUALMENTE,  CONSIDERANDO  O  NOVO  CENÁRIO  DE
REFERÊNCIA  E  OS  PROJETOS  DE  CONTROLE  DE  EMISSÃO  DOS
POLUENTES  QUE  SERÃO  IMPLANTADOS NO  PERÍODO  ENTRE 2011  A
2015. 

ESTE  ESTUDO  CONTÉM  UM  NOVO  BALANÇO  DE  MASSA  E  OS
RESPECTIVOS VALORES DE REDUÇÃO NAS EMISSÕES E FOI UTILIZADO
COMO  REFERENCIA  PARA  A  ANÁLISE  DAS  METAS  DEFINIDAS  NO
PLANO  DE  AÇÃO  QUE  SERVIU  DE  BASE  PARA  O  TAC  QUE  SERÁ
CELEBRADO  ENTRE O  INEA E  A PETROBRAS,  COM O  OBJETIVO  DE
REDUZIR AS EMISSÕES DOS PRINCIPAIS POLUENTES DO AR: SOX, NOX,
HC E MATERIAL PARTICULADO. 

CONSIDERANDO O QUESTIONADO NO OFÍCIO EM EVIDENCIA, COM A
IMPLANTAÇÃO  DOS  PROJETOS  DESCRITOS  NO  TAC  TEREMOS:  A)
REDUÇÃO DAS EMISSÕES DAS PRINCIPAIS FONTES DE EMISSÃO DOS
POLUENTES ATMOSFÉRICOS: SOX, NA U-1250, NOS FLARES E NAS URES
E CALDEIRAS; NOX, NAS CALDEIRAS COM TROCA DE QUEIMADORES E
IMPLANTAÇÃO DE ECONOMIZADOR E COM IMPLANTAÇÃO DA NOVA
CALDEIRA  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  OUTRAS  ANTIGAS;  HCT,  COM  A
ADEQUAÇÃO  DO  PROGRAMA  LDAR,  MANUTENÇÃO  DE  TANQUES,
COBERTURA DO SAO E OUTROS. 

B) NUM PRAZO MENOR, OS DADOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO
DAS PRINCIPAIS FONTES, DAS VAZÕES QUE CHEGAM AOS FLARES E
DOS SENSORES DE VAZAMENTO DAS UNIDADES PARA O FLARES, QUE
SERÃO ENVIADOS ONLINE PARA O INEA, ALÉM DOS DADOS DE REDE
DE QUALIDADE DO AR.

SENDO  ASSIM,  PODEREMOS  MONITORAR  CONTINUAMENTE  AS
EMISSÕES DA REFINARIA E AVALIAR O ATENDIMENTO AOS LIMITES DE
EMISSÃO ESTABELECIDOS NAS RESPECTIVAS RESOLUÇÕES CONAMA
PARA  CALDEIRAS  E  REFINARIA,  PODENDO  INCLUSIVE  PROPOR
LIMITES MAIS RESTRITIVOS. 

ALÉM  DISSO,  CONSIDERANDO  QUE  A  REDUC  SOLICITOU  A
RENOVAÇÃO  DA  LICENÇA  DE  OPERAÇÃO,  NOVOS  ESTUDOS  DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AMBIENTAL SERÃO EXIGIDOS, COM
O  OBJETIVO  DE  APROFUNDARMOS  NAS  QUESTÕES  REFERENTE  A
REDUÇÃO DOS IMPACTOS TOTAIS GERADOS PELA REFINARIA. 
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Como  se  vê,  entre  as  quatro  principais  medidas  descritas  na  LI  n.º

FE014424,  apenas  a  ampliação  da  capacidade  de  processamento  de  gás  da  REDUC

(PLANGÁS) foi implantada. A adequação atmosférica da Unidade de Destilação Atmosférica

e a Vácuo (U-1210), por exemplo, foi deixada de lado. Ainda assim, o INEA emitiu em 06 de

setembro de 2013 a  Licença de Operação n.º IN024331  7 para as unidades que compõem o

PLANGÁS.

7 Disponível  em:  <http://200.20.53.7/ListaLicencas/Views/pages/EspelhoLicenca.aspx?
id=24386&exibicao=0> Acesso em 02 dez. 2019.
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V – O VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO IGUAÇU EM 2011 E A CELEBRAÇÃO DO

TAC nº 006/2011 

Paralelamente às discussões que vinham sendo realizadas entre o INEA e a

Petrobras no curso do licenciamento e que culminariam na celebração do TAC nº 006/2011,

um episódio grave de poluição, ocorrido em 2011, ensejou a necessidade de tratativas mais

urgentes e concretas quanto ao funcionamento da REDUC. No dia 10 de agosto daquele ano,

o vazamento de óleo da REDUC no Rio Iguaçu, nos manguezais e na Baía de Guanabara

ensejou a  aplicação  de  multa  à  refinaria  pelo  INEA no  valor  de  R$ 3,3  milhões8.  Esse

episódio motivou a instauração do Inquérito Civil nº 1.30.017.000156/2012-699.

Instado a prestar esclarecimentos quanto às informações veiculadas pelos

jornais  à  época,  o  INEA destacou  que  em  09/06/2011  lavrou  o  Auto  de  Infração  n.º

COFISEAI/00135144 e aplicou multa de R$ 3.311.443,82 à Petrobras, assim descrita à fl.

151 do IC: “Por poluir o Rio Iguaçu, com vazamento de óleo proveniente da lagoa facultativa

aerada II, poluir o manguezal marginal do Rio Iguaçu com vazamento de óleo provenientes

da ETDI”.

O Relatório  de  Vistoria  nº  165/10/INEA ratificou  o  auto  de  infração  e

apresentou conclusões dignas de atenção. Além de certificar a ocorrência de vazamento de

considerável quantidade de óleo para o Rio Iguaçu, a Baía de Guanabara e a um manguezal

próximo a ambos, os agentes públicos constataram a tentativa de ocultação dos fatos pelos

funcionários da petroleira10.

A equipe do INEA percorreu toda a via interna que margeia o mangue da

faixa marginal de proteção (FMP) do Rio Iguaçu, tendo identificado que  as canaletas de

8 Cf. fl. 33 do 1.30.017.000156/2012-69.
9 Cf. fls. 1/29 do IC nº 1.30.017.000156/2012-69.
10 Cf. fls. 152/167 do IC nº 1.30.017.000156/2012-69.
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drenagem de águas pluviais daquela via interna eram direcionadas ao mangue, e não ao

centro da empresa, o que poderia contribuir para a ocorrência de um acidente. Além disso,

constataram que  a  via  interna  estava  com um cavalete  que  indicava  a  sua  interdição.  A

representante da REDUC tentou dissuadir os funcionários a seguirem por aquele caminho,

porém eles  insistiram e  puderam constatar  que  era  daquele  local  (uma lagoa)  que  tinha

partido o vazamento. Ademais, o INEA constatou na ocasião que a atuação da empresa para

conter o vazamento tinha começado apenas naquele momento.

Diante  desse  cenário,  o  INEA  concluiu  que  houve  vazamento  de

considerável quantidade de óleo para o Rio Iguaçu, para o manguezal marginal ao rio, para a

Baía de Guanabara e para a franja de manguezal na desembocadura do rio da baía. Constatou

também que não havia sido feita qualquer tentativa de retirar o óleo antes da chegada da

equipe de fiscalização, o que caracterizaria “despreocupação” (sic) com o óleo que atingiu o

manguezal:

OBJETO  DA  DILIGÊNCIA.  Recebemos  denúncia  por  E-mail  de  suposto
vazamento de material oleoso para o Rio Iguaçu na altura da REDUC. Consultando
o Google, identificamos os pontos de possível descarte ou vazamento e solicitamos
uma aeronave para sobrevoo, que foi cedida para o dia seguinte às 7,00 horas, pelo
GAM da Polícia Militar. Sobrevoamos de helicóptero o Rio Iguaçu nos 3 últimos
quilômetros antes de desaguar na Baía da guanabara, incluindo a parte em cujas
margens  se  situa  a  refinaria  e  nos  manguezais  da  sua  desembocadura  na  baía.
Constatamos  diversas  manchas  de  óleo  já  em  adiantado  estágio  de  dispersão;
algumas ainda no leito do rio, outras já se agregando às franjas do manguezal, e
outras alcançando a Baía da Guanabara em clara dispersão, resultante das fortes
chuvas que caíram na noite anterior; porém, todas pareciam sair do mesmo ponto de
descarga: a canaleta (calha Parshall) de saída da Lagoa Facultativa Aerada (fotos
aéreas em anexo). De volta ao INEA, organizamos uma vistoria conjunta por terra e
água,  na  Refinaria  com técnicos  da  GELIN  e  no  Rio  Iguaçu  com  técnicos  da
SOPEA e  GELAB.  Às  10,00  hs  da  manhã  estávamos  dentro  da  REDUC,  nos
dividimos em 2 grupos e passamos a vistoriar  eventuais pontos de descarga  ou
vazamento.

SITUAÇÃO  ENCONTRADA. Acompanhados  da  Engª  Carla  Gamboa  e  do
Consultor José Ronaldo da REDUC, percorremos toda a via interna que margeia o
mangue  da  FMP do  Rio  Iguaçu.  Identificamos,  nesse  percurso,  que  todas  as
canaletas de drenagem de águas pluviais daquela via interna são direcionadas ao
mangue,  e  não  para  centro  da  empresa;  podendo  contribuir  para  um  possível
acidente. Esta via interna, num ponto anterior à visualização da Lagoa, estava com
um cavalete colocado no meio dela informando que estava INTERDITADA; apesar
de nada ter sido presenciado que explicasse aquele fechamento da via. Contrariando
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a insistência da Engª Carla em desviarmos daquele caminho, continuamos pela via,
e então vislumbramos o que parecia nos estar sendo impedidos de acessar; o local
de onde ocorreu o vazamento. Ao passar pela Lagoa de onde, pelo ar, até então
pareciam sair as manchas (vistas do helicóptero), presenciamos as tentativas, a todo
custo, de conter grande quantidade de óleo ainda retido ali. Havia um caminhão de
sucção à vácuo operando com diversos funcionários na tentativa de conter a saída
do óleo pela canaleta para o Rio Iguaçu; estavam sendo usadas diversas barreiras de
contenção  dentro  da  lagoa,  rodos  manuais  para  direcionar  para  a  mangueira  de
vácuo;  e  diversas  barreiras  de  adsorção  ao  longo  da  canaleta;  mesmo assim,  a
quantidade de óleo extravasada para o Rio Iguaçu era visível (fotos em anexo). Tal
movimentação de funcionários, caminhão à vácuo, barreiras, etc...  Não estava lá
poucas  horas  antes,  quando  fizemos  o  sobrevoo;  tal  operação  parece  ter  sido
montada no momento em que a equipe do INEA chegou na Refinaria. Solicitamos,
então, que fosse aberto um portão de acesso à canaleta e ao manguezal, que estava
trancado  com um cadeado,  e  percorremos  todo  o  manguezal  por  onde  passa  a
canaleta. Ali constatamos uma grande quantidade de óleo, resultante de vazamentos
e  lançamentos antigos e  recentes,  na vegetação  e  solo do manguezal  (fotos  em
anexo).  Na  saída  da  canaleta,  na  margem do Rio  Iguaçu,  pudemos  constatar  o
grande volume de óleo agregado ao mangue (fotos),  e  nos remansos laterais  da
reentrância, já na consistência conhecida o “chocolate cake” (fotos).

CONCLUSÃO. Ficaram evidenciados:  1 - Houve vazamento de considerável
quantidade de óleo para o Rio Iguaçu, para o manguezal marginal ao rio, para
a Baía da Guanabara e a franja de manguezal na desembocadura do rio na
baía, proveniente do extravasamento da referida lagoa. As chuvas torrenciais
que caíram durante toda a noite provavelmente dispersaram grande parte do
vazamento. 2 - Os funcionários que nos atenderam negaram o evento até a
derradeira descoberta do vazamento (agravante): As fotos aéreas demonstram
que não houve tentativa de retirar o óleo antes da nossa chegada (agravante), e
quando  nos  aproximamos  do  ponto,  nos  pareceu  que  houve  tentativa  de
encobri-lo  (agravante).  3  -  Havia  lançamento  de  óleo  para  o  Rio  Iguaçu
durante a vistoria,  proveniente da ETDI. 4 - A despreocupação da empresa
para  com  o  óleo  que  atingiu  o  manguezal,  favorecendo  sua  degradação  e
incorporação (agravante). […]

SUGESTÕES.  Sugerimos  que  não  seja  concedida  a  renovação  da  Licença  da
empresa  (a  Licença  anterior  está  vencida  e  foi  requerida renovação) até  que as
desconformidades observadas sejam efetivamente sanadas. Sugerimos a inclusão
nas exigências da nova Licença, do redirecionamento das canaletas de drenagem de
águas pluviais das vias internas para dentro da empresa, e não para o manguezal do
guaçú. Sugerimos o efetivo FECHAMENTO dos extravasores das lagoas para a
canaleta que conduz ao Rio Iguaçu; permitindo que tal descarte só possa ser feito
por BOMBEAMENTO, após passar por sistema separador, impedindo que novos
acidentes ou “overflow” causem degradação ambiental, ficando restrito à empresa.
Sugerimos que a GELIN elabore NOTIFICAÇÃO à empresa para que apresente
projeto e cronograma de remoção de todo o óleo vazado para o manguezal marginal
ao Rio Iguaçu e a franja da desembocadura na Baía da Guanabara, quantificando os
danos  àquela  biota  e  espécimes  faunísticos  eventualmente  vitimados  pelo
vazamento, comparando com as comunidades do mesmo mangue não afetados pelo
vazamento.  Sugerimos  a  inclusão  nas  exigências  da  nova  Licença,  do
monitoramento mensal e permanente, contratado pela empresa, do manguezal por
onde passa a canaleta de descarte para o Rio Iguaçu. (grifei)
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Note-se que os fiscais do INEA sugeriram a não renovação da licença da

empresa,  que  já  estava  vencida,  até  que  as  ilegalidades  constatadas  fossem  sanadas.

Apresentaram, ainda,  sugestões para eventual licença nova, como o  redirecionamento das

canaletas de drenagem de águas pluviais das vias internas para dentro da empresa, e não para

o  manguezal.  Além  disso,  indicou-se  o  fechamento  dos  extravasores  das  lagoas  para  a

canaleta que conduz ao Rio Iguaçu.

Verificou-se,  ainda,  que  o  fato  que  havia  gerado  o  Auto  de  Infração

COFISEA/00135144 não era apenas um vazamento isolado, mas sim reflexo do contínuo

despejo  de  óleo  no  Rio  Iguaçu,  fruto  da  ineficiência  da  Estação  de  Tratamento

Segregado  de  Efluente  Contaminado  da  REDUC, conforme  ressaltado  pelo  INEA no

Relatório Técnico n.º 9217/201211

[...] É fato notório que a estação de tratamento de despejos industriais (ETDI)
da REDUC não opera adequadamente, não atingindo a eficiência de remoção de
carga orgânica (DBO e DQO) e nitrogênio amoniacal, preconizados pela legislação
estadual vigente (NT-202.R10 e DZ-205.R6).

Além  disso,  a  empresa  enquadra  seus  efluentes  no  teor  de  óleos  e  graxas
estabelecidos pela NT-202.R-10 (concentração de no máximo 20 mg/l), entretanto,
como a vazão diária de efluentes da empresa é muito alta (acima de 20.000 m3 por
dia),  a  carga  total  de óleos  e  graxas lançada no Rio Iguaçu,  ao final  do dia,  é
significativa (400 kg de óleo por dia), sendo perceptível à olho nú, gerando uma
certa iridescência no corpo receptor, induzindo que a empresa esteja lançando óleo
ou que possua algum vazamento em sua ETDI. [...]

Esta  GELIN  entende  que  a  situação  descrita  no  Auto  de  Infração
COFISEA/00135144, lavrado pela Coordenadoria de Fiscalização (COGEFIS), não
configura  lançamento  de  óleo  proveniente  de  vazamento,  mas  sim  como
lançamento de óleo no Rio Iguaçu devido à elevada carga de óleo que os efluentes
provenientes da REDUC possuem, conforme descrito anteriormente.  (grifei)

A despeito do cenário violador  do meio  ambiente  alertado pelos  órgãos

técnicos do INEA, a autarquia ambiental e o Estado do Rio de Janeiro decidiram celebrar o

TAC n.º 006/2011, por meio do qual a empresa se comprometeu a executar uma série de

projetos. O objetivo consistia em melhorar os seus sistemas de controle da poluição, com

investimentos  estimados  em  R$  1.089.300.000,00  (um  bilhão  oitenta  e  nove  milhões  e

11 Cf. fls. 539/540 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69.
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trezentos mil reais).

Boa parte das medidas a serem adotadas já integravam, contudo, a Licença

Prévia FE013604, emitida em 7 de dezembro de 2007, e a Licença de Instalação FE14424,

emitida em 2 de julho de 2008, ambas descumpridas pela Petrobras, conforme revelara o

Relatório  Técnico  n.  4334 em 01/06/201112.  Segundo o Instituto,  embora a  REDUC não

atendesse ao  padrão  de  lançamento  previsto  na legislação estadual,  a  refinaria  estava  de

acordo  com o  limite  tolerado  pela  legislação  federal,  destacando  que  o  TAC  celebrado

objetivava, entre outras medidas, a instalação de nova Estação de Tratamento Segregado de

Efluente Contaminado - ETDI para viabilizar a compatibilização do empreendimento à NT-

202.R-10, norma essa com padrão de amônia de 5 mg/L e mais restritiva que os 20 mg/L

tolerados pela Resolução CONAMA nº 430/2011. 

Havia,  porém,  a  ciência  do  INEA de  que  o  sistema  de  tratamento  dos

efluentes líquidos da REDUC não possuía condições de atender aos padrões vigentes13. Esse

contexto é  bem delimitado no Ofício INEA/DIMAM n.º  32/2012,  constante  do Inquérito

Policial  nº  21/2011-1314,  que  menciona  o  lançamento  praticamente  mensal  de  nitrogênio

amoniacal fora dos padrões de lançamento da NT-202.R10 (acima de 5 mg/L):

[...] A análise dos últimos Relatórios de Acompanhamento de Efluentes (RAE)
do PROCON-Água da REDUC informam que praticamente todos os meses a
refinaria lança nitrogênio amoniacal fora dos padrões de lançamento da NT-
202.R10 do INEA, portanto, acima de 5 mg/L. A DQO encontra-se também
fora  dos  padrões  de  lançamento  da  DZ-205.R-6  nos  meses  de  abril,  maio,
junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011. A eficiência de
remoção de carga orgânica (DBO) também não atende a referida Diretriz em
alguns meses pontuais. 

As  campanhas  de  amostragem  extraordinárias  realizadas  pelo  INEA
comprovam  o  não  atendimento  das  legislações  vigentes  nos  parâmetros
descritos  anteriormente,  além  de  alguns  outros  parâmetros,  como  óleos  e
graxas, fósforo, sólidos sedimentáveis e fenóis total. [...] 

A  GELAB  informou  que  todas  análises  foram  realizadas  em  triplicata  com

12 Cf.  fls. 202/205 do IC nº 1.30.017.000102/2007-36.
13 Cf. fls. 702/703 do IC nº 1.30.017.000156/2012-69.
14 Cf. fls. 484/496 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101
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resultados concordantes, e que possui as amostras ainda preservadas para realização
de contraprova. […] (grifei)

Para corroborar a preocupação com o cenário encontrado, a Procuradoria do

INEA havia condicionado a aprovação do TAC ao  não oferecimento de risco à saúde da

população ou dos trabalhadores pela permanência da atividade, situações que, se verificadas

pela área técnica do instituto, deveriam levar à interdição do estabelecimento  15:

[...]  Outro fator condicionante da celebração do TAC é a verificação, através de
vistoria a ser realizada pela área técnica do instituto, de que o prosseguimento das
atividades destacadas neste estudo não ofereça risco à saúde da população e dos
trabalhadores,  caso  contrário,  a  medida  mais  prudente  seria  a  interdição  do
estabelecimento. [...]

Cabe sublinhar que a REDUC utiliza o petróleo como matéria-prima para

produzir, entre outros produtos, gasolina, GLP, diesel, lubrificantes, querosene de aviação,

nafta e óleos combustíveis. Cada uma dessas unidades de produção gera seus efluentes, que,

juntos, formam os resíduos oleosos da refinaria. E, além dos substratos advindos da atividade

produtiva, também possui efluentes contaminados resultantes de águas pluviais, controle de

emergência, purga de torres de resfriamento, lavagem de pisos e drenos16.  Apesar disso, a

REDUC permaneceu sem uma Estação de Tratamento de Despejos Industriais pelo menos até

198917. 

O projeto original  da ETDI estimava uma vazão máxima de 1.100m3/h.

Entretanto,  avaliação  realizada  pelo  INEA datada  de  29/12/2010  revelou  que  o  sistema,

mesmo em pleno  funcionamento  e  em épocas  de  seca,  não  conseguia  atingir  os  limites

estabelecidos  para  remoção  de  Amônia  e  de  Demanda  Biológica  de  Oxigênio18.  Mesmo

ciente dessa informação,  o INEA concordou em tolerar o lançamento de NH3 e  DBO

15 Cf. fls. 19/24 do E-07/500.955/2011
16 Cf. fl. 2506 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69.
17 Cf. fl. 2403 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69.
18 Cf. fl. 2404 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69.
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acima dos valores máximos permitidos pela legislação até a implantação de uma nova

estação de tratamento19. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de

Duque de Caxias chegou a manifestar preocupação com o acordo20:

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar à Vossa Senhoria,
que sejam incluídos no Termo de Ajuste de Conduta - TAC, em confecção entre o
INEA - Instituto Estadual do Ambiente e a REDUC - Refinaria Duque de Caxias,
além, dos já sugeridos pelo Prefeito de Duque de Caxias, os seguintes itens: 01 -
Compra de equipamentos para a Defesa Civil Municipal de Duque de Caxias; 02 -
Equipamentos  para  a  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  Agricultura  e
Abastecimento;  03  -  Construção  de  reservatório  de  água  para  momentos  de
emergências, para o Polo Gás Químico; 04 - Que o INEA, juntamente à Secretaria
de Saúde do Estado, no período de 03 (três) meses após a assinatura do TAC, façam
um levantamento científico dos problemas de saúde apresentados pela população do
entorno, com tratamento para os casos tipificados; 05 - Remoção, com indenização
ou novo assentamento das famílias do entorno em áreas de risco e; 06 - Que seja
parte integrante do TAC a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ. (grifei)

O ajuste  disciplina  as  medidas  técnicas  necessárias  ao  cumprimento  das

condicionantes das Licenças de Operação FE007284, FE007482 e FE00799021, todas obtidas

em 2005, a fim de garantir a continuidade da operação da Refinaria Duque de Caxias, com a

consequente emissão da Licença de Operação e Recuperação IN01914122. A Petrobras não

apenas requereu o TAC, mas,  por já acreditar em sua aprovação, apresentou a minuta de

como entendia que o acordo deveria ser redigido23.

Na parte dos  considerandos,  o TAC24 prevê os dispositivos legais que o

fundamentam e destaca que a sua finalidade consiste em “disciplinar as medidas técnicas

necessárias  ao  cumprimento  das  condicionantes  das  Licenças  de  Operação  FE007284,

19 Cf. fl. 2405 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69.
20 Cf. Ofício n. 595/GAB/SMMAAA (fl. 216 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36).
21  Até mesmo porque é no licenciamento ambiental que são detectados e analisados, por meio dos estudos 

ambientais, os impactos gerados pela atividade e as medidas mitigadoras a serem exigidas, para que se possa
afirmar com segurança a sustentabilidade do empreendimento.

22  A  íntegra  do  documento  pode  ser  consultada  às  fls.  1334/1347  da  Ação  Penal  nº  0810735-
07.2011.4.02.5101.

23  Cf. fls. 3/14 do E-07/500955/2011
24  Cf. fls. 103/116 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69 e fls. 246/253 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36).
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FE007482 e FE007990, aptas à continuidade da operação da Refinaria Duque de Caxias”.

Faz-se, ainda, referência ao “Balanço da Situação do Atendimento ao Licenciamento e Planos

de Ação da REDUC”, documento produzido pela empresa e a manifestação favorável ao TAC

pela  área  técnica  do  INEA,  “considerando que  as  obrigações  nele  contidas  são  hábeis  a

garantir  o necessário controle  ambiental  e  a possibilitar  a  continuidade das  operações  da

REDUC”:

CONSIDERANDO que nos termos de Constituição Federal todos têm direito ao
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia  qualidade  de  vida,  entendido  esse  como  o  conjunto  de  condições,  leis,
influências ou interações de ordem física, química e biológica que permite, obriga e
rege a vida em todas as suas formas (art. 225, caput, da Constituição Federal de
1988, e art. 3o, inciso I, da Lei Federal n.º 6.938/81);

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 261, da Constituição do Estado do Rio
de Janeiro, é dever do poder público, a defesa e a preservação do meio ambiente
para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que a Lei  Federal  n.º  6.938,  de 31 de  agosto de 1981,  que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n.º
99.274, de 6 de junho de 1990, prevê o licenciamento ambiental como um dos seus
instrumentos, exigindo-o para o funcionamento de atividades consideradas efetiva
ou potencialmente  poluidoras,  conforme requisitos  estabelecidos  nas  Resoluções
CONAMA n.º 01, de 23 de janeiro de 1986, e n.º 237, de 19 de dezembro de 1997,
bem  como  no  Sistema  de  Licenciamento  Ambiental  -  SLAM,  instituído  pelo
Decreto Estadual n.º 42.159/2009, em consonância com o Decreto-lei n.º 134/75,
alterado em parte pela Lei Estadual n.º 5.101/2007;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  disciplinar  as  medidas  técnicas
necessárias  ao  cumprimento  das  condicionantes  das  Licenças  de  Operação
FE007284,  FE007482  e  FE007990,  aptas  à  continuidade  da  operação  da
Refinaria Duque de Caxias (REDUC) descrita nas referidas LOs; 

CONSIDERANDO o compromisso do Governo do Estado do Rio de Janeiro no
sentido da viabilização de uma política ambiental  voltada para o incremento da
qualidade de vida da população e a geração de emprego e renda, compatível com o
desenvolvimento econômico sustentável;

CONSIDERANDO  as  ações  contidas  no  relatório  de  avaliação  do  documento
“Balanço  da  Situação  do  Atendimento  ao  Licenciamento  e  Planos  de  Ação  da
REDUC” entregue ao INEA pela COMPROMISSADA em outubro de 2009; 

CONSIDERANDO  que  a  área  técnica  competente  do  INEA  pronunciou-se
favoravelmente  à  celebração  deste  TAC,  considerando  que  as  obrigações  nele
contidas  são hábeis  a  garantir  o necessário controle ambiental  e  a  possibilitar  a
continuidade das operações da REDUC; (grifei)
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As duas primeiras cláusulas detalham o objeto do TAC e o seu prazo de
vigência:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 1.1  -  O presente  termo tem
como objeto disciplinar as medidas técnicas necessárias à continuidade da
operação da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) descrita nas Licenças de
Operação FE007284, FE007482 e FE007990, de acordo com o Plano de
Ação previsto no Anexo I deste TAC.

1.2  -  O  presente  Termo  restringe-se  à  operação  da  unidade  da
COMPROMISSADA Refinaria Duque de Caxias - REDUC no interior do
sítio desta, não eximindo a COMPROMISSADA de responsabilidades por
demais  passivos  ou  irregularidades  que  venham  a  ser  ou  tenham  sido
eventualmente  identificados,  desde  que  não  estejam relacionados  com o
objeto deste TAC.

1.3 - O detalhamento dos projetos, o valor total do investimento previsto e o
cronograma físico de  execução e  de  implantação das  obras  e  serviços  a
serem realizados deverão ser previamente aprovados pelo INEA. 

1.4  -  O  presente  instrumento  integrará  o  processo  de  licenciamento
ambiental da REDUC referida no caput, instruído no Processo INEA n.º E-
07/500.255/2010. 

CLÁUSULA SEGUNDA -  DO  PRAZO 02.1  -  prazo  de  vigência  do
presente  TAC é  de  72  (setenta  e  dois)  meses,  a  contar  da  data  de  sua
assinatura. 2.1.1  -  O presente  Termo  de  Compromisso  produzirá  efeitos
legais  a  partir  de  sua  assinatura,  com  eficácia  de  título  executivo
extrajudicial, na forma do artigo 5o, § 6o da Lei n.º 7.347/85 e art. 585 do
Código de Processo Civil. 

A cláusula  terceira  estabelece  as  obrigações  da  REDUC,  notadamente

aquelas constantes de Plano de Ação estabelecido em documento anexo ao TAC (3.1.1), a

necessidade de operação do empreendimento de acordo com a licença de operação (3.1.5) e a

necessidade  de  cumprimento  de  pelo  menos  80%  do  cronograma  físico  das  obrigações

previstas para cada semestre, contanto que os 20% restantes não ultrapassem o limite de 30

subações contidas no Plano de Ação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSADA 

3.1 - São obrigações da COMPROMISSADA:
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3.1.1 - Realizar, no prazo de vigência deste TAC, as ações previstas no Plano de
Ação em Anexo. 
3.1.2 - Encaminhar ao INEA relatórios semestrais de acompanhamento do Plano de
Ação referido no subitem 3.1.1 em até 45 dias após o término de cada semestre
considerado a partir da assinatura do presente termo. 
3.1.3 - Comunicar aos COMPROMITENTES quaisquer alterações em seus dados,
especialmente em seu endereço e em sua situação societária. 
3.1.4  -  Comunicar  imediatamente  aos  COMPROMITENTES  a  ocorrência  de
qualquer acidente que cause ou possa vir a causar impactos ambientais.
3.1.5  -  Operar  o  empreendimento  de  acordo  com  a  Licença  de  Operação  e
Recuperação a ser emitida. 
3.2  -  A COMPROMISSADA acompanhará,  de  forma  permanente,  a  evolução
fisico-financeira das ações que estão previstas no Plano de Ação, que segue como
Anexo I a este TAC, por meio de empresa de auditoria por ela contratada, observada
a legislação aplicável, obrigando-se a suportar os ônus e custos daí advindos. 
3.3  -  Fica  estabelecido  que  a  COMPROMISSADA  não  será  considerada
inadimplente  caso  tenha  cumprido  pelo  menos  80%  (oitenta  por  cento)  do
cronograma físico das obrigações previstas para cada semestre, desde que os 20%
(vinte  por  cento)  faltantes  não  ultrapassem  o  limite  de  30  (trinta)  sub-ações
previstas no Plano de Ação. Neste caso, as obrigações remanescentes deverão ser
cumpridas no semestre seguinte.
3.4  -  Ocorrendo  a  hipótese  descrita  na  clausula  3.3,  a  COMPROMISSADA se
obriga  a  apresentar  cronograma  referente  à  conclusão  das  ações  faltantes  a  ser
aprovado  pelos  COMPROMITENTES,  não  podendo  ultrapassar  o  semestre
seguinte.
3.5  -  Os  custos  decorrentes  das  obrigações  pactuadas  nesta  Cláusula  correrão
exclusivamente à conta da COMPROMISSADA. (grifei)
 

Na cláusula quarta, o compromisso prevê medidas de colaboração, a serem

implementadas pela PETROBRAS, para a melhoria da qualidade ambiental do Estado do Rio

de Janeiro, como o projeto de execução de obras de drenagem das águas pluviais do entorno

da REDUC e o programa de destinação de lixo reciclável para as cooperativas de catadores

de Gramacho, com o valor de até R$ 50.000.000,00:

CLÁUSULA  QUARTA  -  MEDIDAS  DE  COLABORAÇÃO  PARA  A
MELHORIA DA QUALIDADE  AMBIENTAL DO  ESTADO  DO  RIO  DE
JANEIRO 

4.1 - A PETROBRAS se compromete a implementar medidas de colaboração para a
melhoria da qualidade ambiental do Estado do Rio de Janeiro, através dos projetos e
programas a seguir discriminados: a) Implantação de Estação de Tratamento do Rio
Irajá. b) Projeto e execução de obras de drenagem das águas pluviais do entorno da
REDUC.  c)  Programa  de  destinação  de  lixo  reciclável  para  as  cooperativas  de
catadores  de  Gramacho,  devidamente  registradas  no  Registro  Civil  das  Pessoas
Jurídicas - RCPJ, e licenciadas pelo órgão ambiental competente.
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4.1.2 - As medidas de colaboração referidas no item 4.1. serão implementadas por
meio de convênios a serem firmados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data de assinatura deste TERMO.
 
4.2.  A  PETROBRAS  disponibilizará  o  montante  necessário  à  realização  dos
projetos  e  programas  discriminados  no  item 4.1,  limitado ao  valor de  até  R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). (grifei)

A cláusula quinta descreve as atribuições dos órgãos do Estado, ao passo

que a cláusula sexta dispõe sobre a atuação de fiscalização:

CLÁUSULA QUINTA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS COMPROMITENTES 

5.1 - São atribuições da CECA: 

5.1.1 - Emitir a Licença de Operação e Recuperação (LOR), autorizando a operação
das atividades da REDUC concomitante à implementação das medidas previstas
neste TERMO. 

5.1.1.1 - A Licença de Operação e Recuperação (LOR) será emitida no prazo de 60
(sessenta) dias a partir da data de assinatura do presente Termo, com validade de 3
anos, renováveis por igual período. 

5.2 - São atribuições do INEA: 

5.2.1 - Analisar complementações e esclarecimentos apresentados, quando couber,
visando  à  emissão  de  Parecer  Técnico  conclusivo,  com  o  fim  de  averiguar  o
cumprimento das obrigações estipulados neste instrumento. 

5.2.2 - Realizar Vistorias Técnicas em relação ao objeto deste Termo, visando a
verificar  a  conformidade da  realização  das  atividades  a  que  se  destina  e  emitir
respectivos Pareceres Técnicos apontando eventuais inadequações observadas. 5.2.3
- Analisar e aprovar os planos de ação apresentados pela COMPROMISSADA para
corrigir eventuais inadequações observadas nas vistorias realizadas. 

5.3.  -  Os  COMPROMITENTES  poderão  solicitar  esclarecimentos  e
complementações  das  informações  prestadas  pela  COMPROMISSADA,  em
conformidade com o disposto na Resolução CONAMA n.º 237/97. 

5.4 - Os COMPROMITENTES não serão responsáveis por quaisquer ônus, direitos
ou  obrigações  relativas  à  legislação  tributária,  previdenciária,  trabalhista  ou
securitária,  decorrente  da  execução  deste  TAC,  cujo  cumprimento  e
responsabilidade caberá, exclusivamente, á COMPROMISSADA, salvo em relação
a seus funcionários. 

5.5 - Os COMPROMITENTES poderão exigir auditoria física-financeira externa e
independente,  desde  que  devidamente  justificada  através  de  Notificação,  a  ser
contratada pela COMPROMISSADA, no caso de ser constatado que os auditores
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externos  independentes  contratados  pela  COMPROMISSADA  apresentaram
relatório cujo conteúdo não demonstre claramente o atendimento ao cronograma
físico e que os  desembolsos destinados á  execução das  obrigações previstas  no
Plano de Ação (Anexo I). 

5.6  -  Os  COMPROMITENTES  não  serão  responsáveis  por  quaisquer
compromissos  assumidos  pela  COMPROMISSADA  com  terceiros,  ainda  que
vinculados  à  execução  do  presente  TAC,  bem  como  por  qualquer  dano  ou
indenização a terceiros, em decorrência de atos da COMPROMISSADA, de seus
dirigentes, empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

6.1- O disposto no presente TAC não limita, impede ou suspende as fiscalizações
amplas,  irrestritas  e  permanentes  da  COMPROMISSADA,  pelos
COMPROMITENTES ou pelos demais órgãos e instituições ambientais do Estado
do Rio de Janeiro ou o exercício de suas demais atribuições e prerrogativas legais.

6.2 - A existência e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da COMPROMISSADA no que concerne às obrigações
ajustadas e às suas consequências e implicações próximas ou remotas. 

As cláusulas seguintes destacam o valor total do investimento previsto no

TAC (R$ 1.089.300.000,00), superior a um bilhão, e as hipóteses de rescisão e de aplicação

de multas, além de disposições gerais sobre o termo:

CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR PREVISTO 

7.1- valor total estimado do investimento previsto neste TAC referente às ações de
adequação dos processos produtivos é de R$ 1.089.300.000,00 (hum bilhão, oitenta
e nove milhões e trezentos mil reais). 

7.2 - O valor referido no item 7.1 desta cláusula não contempla o montante relativo
ás medidas de colaboração para a melhoria da qualidade ambiental do Estado do
Rio  de  Janeiro,  bem  como  eventual  dano  causado  a  terceiro  em  função  de
degradação. 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

8.1- O presente TAC poderá ser rescindido quando a COMPROMISSADA, após ser
notificada  para  regularizar  alguma  não  conformidade  identificada,  deixar  de
apresentar  as  justificativas  cabíveis  ou  adotar  as  medidas  determinadas  pelos
COMPROMITENTES, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e de força maior,
devidamente comprovadas e aceitas pelos COMPROMITENTES. 

8.2  -  A  decisão  quanto  à  rescisão  do  presente  TERMO,  será  tomada  pelos
COMPROMITENTES e comunicada ao interessado por meio de notificação a ser
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encaminhada para  a  sede  da  PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -  PETROBRAS /
Refinaria Duque de Caxias. 

8.3. - A ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a execução total ou
parcial  das  obrigações  previstas  neste  TAC  deverá  ser  comunicada  aos
COMPROMITENTES no  prazo  máximo de  10  (dez)  dias  úteis,  não  ocorrendo
cobrança  da  multa  prevista  no  item  10.1.1.  da  Cláusula  Décima,  salvo  se  a
comunicação  se  der  fora  deste  prazo  ou  se  a  alegação  não  for  devidamente
comprovada.

8.4. - Na ocorrência de hipótese prevista no item 8.3 ou outros impedimentos, em
caráter temporário, desde que aceito pelos COMPROMITENTES, o prazo para o
cumprimento das obrigações pactuadas ficará suspenso durante o período em que
perdurar o impedimento. 

8.5 -  Na ocorrência da  hipótese prevista  no item 8.3,  os  COMPROMITENTES
deverão manifestar  sua anuência em 30 dias.  Caso não haja manifestação neste
prazo, será considerado automaticamente suspenso o prazo para o cumprimento das
obrigações pactuadas durante o período em que perdurar o impedimento. 

8.6 - Alterações na política monetária,  fiscal  ou cambial não serão consideradas
caso fortuito ou força maior. 

8.7 - A eventual utilização pelos COMPROMITENTES da faculdade prevista no
item 8.4 não vincula a sua utilização em ocasiões futuras. 

CLÁUSULA NONA - DA INADIMPLÊNCIA 

9.1-  O  não  cumprimento,  pela  COMPROMISSADA,  dos  prazos  e  obrigações
constantes  deste  TERMO  importará  na  execução  judicial  das  obrigações  neste
estipuladas. 

9.1.1  -  Constatado  eventual  descumprimento  das  obrigações  previstas  neste
TERMO,  os  COMPROMITENTES  notificarão  a  COMPROMISSADA  no
endereço: Rodovia Washington Luiz, Km 113, Campos Elíseos, Duque de Caxias,
Rio de Janeiro, CEP 25225-010. 

9.1.2 - A COMPROMISSADA terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação, para manifestação, justificativa e indicação de prazo
para a sua adequação. 

9.1.3- Os COMPROMITENTES deverão se manifestar no prazo de 30 dias sobre a
justificativa  apresentada  pela  COMPROMISSADA.  Caso  não  haja  manifestação
neste prazo, será considerada aceita a mencionada justificativa. 

9.1.4  -  Os  COMPROMITENTES  deverão  fixar  prazo  para  a  regularização  da
obrigação pela COMPROMISSADA, considerando o prazo indicado no subitem
9.1.3 supra. 

9.1.5 - Não correrão contra a COMPROMISSADA eventuais atrasos ou omissões
atribuídos única e exclusivamente aos COMPROMITENTES e/ou a terceiros. 

9.1.6  -  Não  constituirá  descumprimento  do  presente  TERMO,  a  eventual
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inobservância pela COMPROMISSADA, de quaisquer dos prazos estabelecidos,
desde que resultante de caso fortuito e força maior, na forma tipificada no artigo
393 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 

10.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Ação do presente
Termo de Ajustamento de Conduta para cada semestre no qual  for  verificado o
inadimplemento,  observado  o  disposto  na  Cláusula  3.3,  sujeitará  a
COMPROMISSADA ao pagamento de multa moratória  de 0,05% sobre o valor
estimado na cláusula sétima. 

10.2 - As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser  objeto de recurso na
forma da legislação estadual vigente. 

10.3  -  A  notificação  das  multas  aplicadas  será  remetida  ao  endereço  da
COMPROMISSADA,  constante  deste  TAC  e  será  considerada  válida  pela  sua
simples entrega no referido endereço. 

10.4  -  Depois  do  recebimento  da  comunicação  prevista  no  item  anterior,  a
COMPROMISSADA terá  10  (dez)  dias  úteis  para  o  recolhimento  da  multa  ao
FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – FECAM.

10.5 - Não recolhida a multa, na forma e no prazo estipulado nesta cláusula, os
COMPROMITENTES providenciarão a cobrança executiva da dívida.

10.6 - As multas previstas na presente cláusula não afastam a aplicação de outras
penalidades previstas na legislação ambiental e não têm caráter compensatório, de
modo que o seu pagamento não eximirá a COMPROMISSADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes de infrações a este TAC ou à legislação ambiental. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES
PACTUADAS 

11.1 - Os COMPROMITENTES. mediante decisão motivada, poderão modificar as
obrigações deste TERMO e as medidas de controle e adequação caso ocorra: a)
inadequação  de  quaisquer  das  Cláusulas  deste  TERMO;  b)  omissão  ou  falsa
descrição de informações relevantes que subsidiaram a elaboração deste TERMO;
c) superveniência de graves riscos à saúde ou ao meio ambiente; d) superveniência
de normas legais e regulamentares.

11.2  -  Qualquer  alteração  das  obrigações  pactuadas  no  presente  TERMO  que
impliquem  alteração  das  ações  técnicas  a  serem  implementadas  pela
COMPROMISSADA, quanto ao prazo e forma neste estabelecidos, será objeto de
prévio ajuste entre as partes, e formalizada mediante Termo Aditivo. 

A cláusula  décima  segunda  do  acordo,  que  trata  das  garantias,  não  se

preocupou em estabelecer uma salvaguarda efetiva ao cumprimento das obrigações. O item

afirma  que  a  Petrobras  ofereceria  ao  INEA o  penhor  mercantil  de  958.890  m3 de  óleo,
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garantia  essa,  na  verdade,  tendente  a  proteger  mais  o  devedor  contra  a  efetividade  da

cobrança, em razão de sua baixa liquidez:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA 

12.1  -  Em garantia  ao  cumprimento  das  obrigações  objeto  do  presente  TAC,  a
PETROBRAS oferece, neste ato, penhor mercantil ao INEA, em conformidade com
os artigos 1.431 a 1.435 e 1.447 a 1.450 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil Brasileiro), equivalente a 958.890 m  3   de óleo. 

12.1.1 - A tradição e o depósito observarão as seguintes disposições:

a) nos termos do art. 1.431, Parágrafo Único, do Código Civil Brasileiro, o óleo
empenhado continua em poder da PETROBRAS, que o deve guardar e conservar,
enquanto não iniciada a execução do penhor ou qualquer outra hipótese prevista no
artigo 1.436, V do Código Civil Brasileiro; 

b) a PETROBRAS obriga-se a negociar os bens, quando demandada pelo INEA,
nas condições estabelecidas nesta Cláusula, em quantidade e qualidade iguais as dos
bens empenhados, entregando o valor correspondente ao INEA. 

12.1.2 - Imediatamente após a assinatura do presente instrumento, a PETROBRAS
deverá  promover  o  seu  registro  junto  ao  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da
circunscrição  onde  estiverem  localizados  os  bens  objeto  do  Penhor,  conforme
dispõe o artigo 1.448 do Código Civil Brasileiro.

12.1.3  -  A  PETROBRAS  declara  e  garante  à  credora  pignoratícia  que:  a)  a
assinatura  do  presente  Contrato  não  constitui,  nem constituirá,  violação  de  seu
ESTATUTO  SOCIAL ou  de  quaisquer  outros  documentos  societários;  b)  é  a
legítima proprietária  dos bens dados em penhor,  os quais se encontram livres  e
desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou gravames.

12.1.4 - INEA declara à devedora pignoratícia que: a) somente executará a garantia
de  que  trata  a  presente  Cláusula  90  (noventa)  dias  após  a  notificação  do
descumprimento da obrigação; b) a notificação especificará fundamentadamente as
obrigações descumpridas, bem como todas as circunstâncias relevantes à eventual
impugnação; c) no caso de eventual execução da garantia, se limitará a observar o
obrigação descumprida, e investirá o montante no cumprimento desta; d) mediante
Termo Aditivo, haverá a redução da garantia ofertada no valor proporcional ao das
obrigações que forem adimplidas, na forma do Plano de Ação anexo. 

12.1.5 - No caso da ocorrência de inadimplemento, o INEA poderá se valer da
garantia empenhada para determinar a sua alienação, no todo ou em parte, limitado
ao valor da obrigação específica descumprida, vedada a sua retenção a qualquer
outro título, de acordo com o artigo 1.428 do Código Civil Brasileiro.

12.1.6 - Para os fins do disposto no parágrafo acima, a PETROBRAS fica desde já
autorizada  para,  em  nome  do  INEA,  praticar  todos  os  atos  necessários  para
promover a venda e transferência a terceiros do óleo empenhado, e repassar o valor
correspondente, no prazo de 60 (sessenta) dias, a conta a ser designada pelo INEA.
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12.1.7 - total da garantia ofertada corresponde ao valor total das obrigações a que se
refere a Cláusula Quarta,  podendo ser reduzido na medida em que forem sendo
cumpridos os compromissos relativos ao Plano de Ação anexo, mediante Termo
Aditivo. 

12.1.8 - A extinção do presente penhor se faz de acordo com o previsto no artigo
1.436 do vigente Código Civil Brasileiro.

12.1.9 - Qualquer aviso, notificação ou outra comunicação realizados em razão do
penhor  de  que  trata  esta  Cláusula  serão  feitos  por  escrito,  por  meio  de  carta
registrada,  encaminhados  para  os  endereços  abaixo:  PETROBRAS:  REDUC  -
Refinaria  Duque  de  Caxias  Aos  cuidados  da  Gerência  de  SMS  ENDEREÇO:
Rodovia Washington Luiz, km 113 TEL.: (21) 2677-4025 CEP 25225-010 - Duque
de Caxias - RJ INEA: ENDEREÇO: Avenida Venezuela, 110 - Saúde CEP 20081-
312 - Rio de Janeiro - RJ TEL.: (21)2332-4640. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 

13.1 - Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverá
o extrato do presente TAC ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da COMPROMISSADA. Uma
cópia  da  referida  publicação  deverá  ser  encaminhada  ao  INEA.  para  que  seja
anexada ao processo administrativo correlato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - Na hipótese de alguma das obrigações relativas à execução do Plano de Ação
se revelar tecnicamente inadequada ou inexequível, conforme justificativa técnica
apresentada  aos  COMPROMITENTES  e  por  este  aceita,  este  TAC  poderá  ser
alterado, mediante Termo Aditivo. 

14.2 - A assinatura do presente TAC não implica confissão ou reconhecimento de
prática de  conduta ilícita  por qualquer das  partes,  referindo-se,  tão somente,  ao
cumprimento das ações nele acordadas. 

14.3 - Durante o período de vigência deste TERMO e dado regular cumprimento às
obrigações nele contidas será garantida a continuidade da operação da REDUC, de
responsabilidade da COMPROMISSADA. 

14.3.1 - Até a emissão da Licença prevista no item 5.1 da Cláusula Quinta, a regular
operação  da  REDUC  está  baseada  na  renovação  automática  das  Licenças  de
Operação  FE007284,  FE007482  e  FE007990,  conforme  disposto  no  art.  16  do
Decreto  Estadual  n.º  42.159,  de  2  de  dezembro  de  2009.  14.4  -  Os
COMPROMITENTES deverão expedir, no prazo de 60 (sessenta) dias. Termo de
Quitação  das  obrigações  previstas  neste  TAC,  após  o  pedido  da
COMPROMISSADA.  Caso  não  haja  manifestação  no  prazo  estipulado,  serão
consideradas adimplidas as mencionadas obrigações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca da Capital da Cidade do Rio de Janeiro para
dirimir questões ou disputas, envolvendo o presente TAC, com expressa renúncia de
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qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja.  E,  por  estarem  assim  justos  e
acordados, assinam o presente em cinco vias de igual  teor e forma, para um só
efeito, obrigando-se a fazê-lo firme e valioso por si e seus eventuais sucessores.

O TAC contém anexo um plano de ação, no qual são previstas 24 ações e

154 subações, cada qual com um cronograma exclusivo. O cronograma ali descrito abrange a

implantação de projetos, contratações e construção de novas unidades voltadas às emissões

atmosféricas,  efluentes  e  áreas  impactadas.  De  acordo  com  as  cláusulas  do  termo,  um

investimento de R$ 1.089.300.000,00 (um bilhão oitenta e nove milhões e trezentos mil reais)

deveria ser destinado à execução do plano acordado em um prazo de 72 meses25.

PLANO DE AÇÃO

Ação 1 Implantar Tail Gas ou tecnologia equivalente

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Implantação de Unidade de Tail Gas para aumentar a eficiência de remoção de enxofre das 
UREs de 96 para 98%, possibilitando a redução de aproximadamente 40% de Sox pelas UREs, 
considerando a implantação de todos os projetos, com base no Cenário Referência apresentado no Balanço
de Emissões, Anexo II deste TAC.

Escopo: Unidade de tratamento de gás residual das UREs, modificações nas UREs existentes, incinerador 
de gás residual, interligações de processo e utilidades e subestação.

Observação: A substituição da tecnologia de Tail Gas por outra equivalente dependerá da prévia 
comprovação ao INEA de sua eficiência.

Ação 2 Revamp da U-1910 - 2a Etapa

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Complementação da ampliação de capacidade, possibilitando o tratamento das águas ácidas 
das Unidades de Destilação do LP (U-1510 e U-1710). Escopo: Tanque de carga, novas torres H2S e NH3 
(T-04 e T-05), modificações na torre existente (T-01), modificações nas Us-1510/1710 (Destilações de 
Lubrificantes) e interligações de processo e utilidades.

Escopo: Tanque de carga, novas torres H2S e NH3 (T-04 e T-05), modificações na torre existente (T-01), 
modificações nas Us-1510/1710 (Destilações de Lubrificantes) e interligações de processo e utilidades.

Ação 3 Implantar projeto de Abatimento de Emissões na U-2200

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Adequação da U-2200, visando à redução das emissões em aproximadamente 74% de NOx e 
92% de SOx nesta Unidade, com base no Cenário Referência apresentado no Balanço de Emissões, Anexo
II deste TAC. 

Escopo: Substituição dos queimadores das SG-2001 e 2002 por queimadores do tipo Low Nox; 
substituição dos pré-aquecedores de ar por economizadores; substituição das caixas de ar por novas caixas 
com divisórias e controle individualizado de vazão de ar; instalação de sistema de filtragem de GC; 
desmontagem parcial do sistema de OC.

Ação 4 Implantar tratamento dos gases ácidos do LP (U-1510 e U-1710)

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Tratamento das correntes de gás residual geradas nas unidades de destilação da planta de 
lubrificantes possibilitando a redução de 97% da emissão de SOx na U- 1710 e U-1510, com base no 
Cenário Referência apresentado no Balanço de Emissões, Anexo II deste TAC 

Escopo: Unidade de Tratamento DEA, Sistemas de Compressão de Carga, adaptação das SUBs 510 e 710 

25 Cf. fls. 117/140 do E-07/500955/2011 do INEA.
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e interligações

Ação 5 Implantar Cobertura do SAO Oleoso

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Reduzir as emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) pela REDUC, a fim de reduzir 
a emissão de hidrocarbonetos.

Escopo: Instalação de coberturas para o confinamento das emissões; Sistema de Exaustão e Diluição dos 
Gases; Sistema de Biofiltração; e Filtro Biológico para tratamento dos gases (redução de 99% das 
emissões).

Ação 6 Implantar tratamento dos gases da U-1740 na DEA da U-1250

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Envio do Gás Residual da U-1740 para tratamento (retirada de enxofre da DEA da U-1250), a 
fim de reduzir em aproximadamente 98% a emissão de Sox na U-1720 (cujos fornos queimam este gás), 
com base no Cenário Referência apresentado no Balanço de Emissões, Anexo II deste TAC.

Escopo: Construção de Alinhamento interligado a U-1740 à U-1250 (DEA)

Ação 7 Apresentar cronograma de implantação da Caldeira SG-2003 e desativação das caldeiras da U-1320

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Elaborar e apresentar cronograma de implantação da Caldeira SG-2003 e desativação da U-
1320.

Ação 8 Apresentar Estudo de Viabilidade do uso de aditivos para redução de SOx na U-1250

Tema: Emissões 
Atmosféricas

Descrição: Estudar a viabilidade técnico-econômica da utilização de aditivos que promovem a redução da 
emissão de SOx na U-1250

Ação 9 Elaborar e Implementar Programa de Emissões Fugitivas

Tema: Monitoramento Descrição: Adequação do Programa LDAR (Leak Detection and Repair) ao Método 21 do EPA, incluindo
esferas de GLP.

Ação 10 Apresentar Plano de Inspeção e Manutenção de Tetos de Tanques

Tema: Monitoramento Descrição: Adequação da inspeção e manutenção de tanques de teto flutuante que armazenam produtos 
leves

Ação 11 Elaborar Estudo de Avaliação dos Tetos dos Tanques

Tema: Monitoramento Descrição: Avaliação dos tipos de tetos dos tanques, considerando produtos armazenados e referências 
internacionais, visando à redução da emissão de hidrocarbonetos.

Ação 12 Implantar Nova ETDI - Etapa 1 - Tratamento Segregado de efluente contaminado

Tema: Efluentes, Dragagens
e Prevenção de Áreas 
Impactadas

Descrição: Segregar o tratamento das águas contaminadas viabilizando seu reuso e adequando a 
capacidade de tratamento de efluente contaminado da REDUC 

Escopo: Instalação de Flotação a Ar Dissolvido, Filtro Casca de Noz, Biofiltro, Sistema de oxidação 
química.

Ação 13 Implantar Nova ETDI – Etapa 2 – Tratamento Biológico do efluente oleoso

Tema: Efluentes, Dragagens
e Prevenção de Áreas 
Impactadas

Descrição: Adequação da capacidade de tratamento de efluente oleoso da REDUC e enquadramento dos 
seus parâmetros à legislação vigente.

Escopo: Instalação de flotação a ar dissolvido, reatores biológicos (lodo ativado), filtração com 
membranas, tratamento de lodo por centrifugação.

Ação 14 Implantar projeto de Adequação das Drenagens

Tema: Efluentes, Dragagens
e Prevenção de Áreas 
Impactadas

Descrição: Adequação das drenagens oleosas, contaminadas e fluviais da REDUC, de modo a prevenir 
contaminação da água de chuva com óleo, formação de áreas impactadas, alagamento de tubovias e 
eventos de instabilidade operacional na ETDI.

Escopo: Adequação e ampliação dos sistemas de bombeiros (Bcs e CBDs); Serviços em tanques, diques e 
rede oleosa; Serviços em Drenagens (canaletas, sumps, tubovias e áreas de contenção).

Ação 15 Realizar obras de Adequação da ETES – Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário

Tema: Efluentes, Dragagens
e Prevenção de Áreas 
Impactadas

Descrição: Redução do impacto no meio ambiente, com eliminação da emissão dos efluentes produzidos 
na Vila das Empreiteiras, atualmente direcionados para a rede de águas pluviais, em atendimento à 
condicionante do INEA.
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Escopo: Construção de rede de esgotos sanitários e da elevatória de esgotos na Vila das Empreiteiras; 
Construção do tanque de equalização; Execução de melhorias na Estação de Tratamento de Esgotos 
Sanitários; Instalação de medidores de vazão na entrada da carga (efluente) na ETE; e Substituição do 
sistema de bombeamento.

Ação 16 Instalar válvulas de amostragem em tanques

Tema: Efluentes, Dragagens
e Prevenção de Áreas 
Impactadas

Descrição: Eliminar a drenagem de produto das linhas dos amostradores de costado abertas através da 
criação de um circuito fechado que irá purgar a linha para o interior do tanque.

Escopo: Novas válvulas esfera a serem instaladas fazendo-se um duplo bloqueio; Bombas de engrenagem;
Válvulas de isolamento; lavagem e amostragem; Tomadas de descarga das bombas em cada costado de 
tanque; Pis (indicadores de pressão manométrica); Cobertura (proteção dos equipamentos e dos 
operadores em toda sua área de atuação); recipientes coletores nas válvulas de amostragem para coleta de 
pingos pós-amostragens.

Ação 17 Disponibilizar dados de medição de vazão das tochas

Tema: Monitoramento Descrição: Disponibilizar para o INEA os dados dos medidores de vazão das tochas F-1403, F-5801, F-
7801 e F-4180 e adequar o SIGEA para calcular as emissões em tochas com base em protocolo da EPA 
que utiliza as vazões medidas, reduzindo em 90% as emissões de NOx, com base no Cenário Referência 
apresentado no Balanço de Emissões, Anexo II deste TAC, substituindo o protocolo que considera o 
volume de petróleo processado.

Ação 18 Instalar Sensores de medição de descartes para tochas e disponibilizar dados para o INEA

Tema: Monitoramento Descrição: Permitir um melhor gerenciamento do sistema de tochas da REDUC, com rastreamento ou 
identificação em tempo real das principais fontes de descartes, disponibilizando os dados para o INEA e 
adotando rotina de calibração.

Escopo: Instalação de medidores de vazão em unidades para permitir identificação de qual unidade estará 
descartando para o flare. As unidades que terão medição são: Us 1210, 1250, 1510, 1710, 1910, 1900, 
3300, 3350 e 4200.

Ação 19 Enviar dados do Monitoramento contínuo da chaminé da Caldeira de CO

Tema: Monitoramento Descrição: Monitoramento contínuo dos níveis de emissões de NOx e SOx.

Escopo: Instalação de CEMSs (Sistema de Monitoração Contínuo de Emissões, conforme NOP-01) para 
monitoramento das emissões de óxido de enxofre (SOX) e nitrogênio (NOX). O mesmo sistema será 
usado para a medição de vazão de gás emitido, quantidade de oxigênio (O2) e quantidade de água 
(umidade).

Ação 20 Enviar dados do Monitoramento contínuo das chaminés da U-2200 (SG-2001 e SG-2002)

Tema: Monitoramento Descrição: Monitoramento contínuo dos níveis de emissões de NOx e SOx.

Escopo: Instalação de CEMSs (Sistema de Monitoração Contínuo de Emissões, conforme NOP-01) para 
monitoramento das emissões de óxido de enxofre (SOX) e nitrogênio (NOX). O mesmo sistema será 
usado para a medição de vazão de gás emitido, quantidade de oxigênio (O2) e quantidade de água 
(umidade).

Ação 21 Implantar o Monitoramento contínuo das chaminés da UREs (U-3300 e U-3350)

Tema: Monitoramento Descrição: Monitoramento contínuo dos níveis de emissões de NOx e SOx.

Escopo: Instalação de CEMSs (Sistema de Monitoração Contínuo de Emissões, conforme NOP-01) para 
monitoramento das emissões de óxido de enxofre (SOX) e nitrogênio (NOX). O mesmo sistema será 
usado para a medição de vazão de gás emitido, quantidade de oxigênio (O2) e quantidade de água 
(umidade).

Ação 22 Implantar o Monitoramento contínuo da chaminé da U4100

Tema: Monitoramento Descrição: Monitoramento contínuo dos níveis de emissões de NOx e SOx.

Escopo: Instalação de CEMSs (Sistema de Monitoração Contínuo de Emissões, conforme NOP-01) para 
monitoramento das emissões de óxido de enxofre (SOX) e nitrogênio (NOX). O mesmo sistema será 
usado para a medição de vazão de gás emitido, quantidade de oxigênio (O2) e quantidade de água 
(umidade).

Ação 23 Implantar o Monitoramento contínuo das chaminés da U1210 (Sistemas 1 e 2)
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Tema: Monitoramento Descrição: Monitoramento contínuo dos níveis de emissões de NOx e SOx.

Escopo: Instalação de CEMSs (Sistema de Monitoração Contínuo de Emissões, conforme NOP-01) para 
monitoramento das emissões de óxido de enxofre (SOX) e nitrogênio (NOX). O mesmo sistema será 
usado para a medição de vazão de gás emitido, quantidade de oxigênio (O2) e quantidade de água 
(umidade).

Ação 24 Executar revisão de 9 análises de risco (U-1280, U-1510, U-1360, U-1361, U-1361, U-1363, U-1364, U-
3100, U-3200, U-3300)

Descrição: Elaboração das análises de risco das Unidades:  U-1280, U-1510, U-1360, U-1361, U-1361, 
U-1363, U-1364, U-3100, U-3200, U-3300

O que  se  pretende  demonstrar  é  que,  quando da  assinatura  do  TAC,  já

existia  um  quadro  de  ilegalidades  que  demandava  medidas  concretas  de  superação  das

diversas violações causadas ao meio ambiente, tendo sido a sua resolução adiada em favor da

confiança na boa-fé da empresa em adotar as medidas necessárias. 

Optou-se, então,  por celebrar o TAC n.º  006/2011 e emitir  a  Licença de

Operação e Recuperação (LOR) n.º IN019141/2012, esta última com validade de 3 anos e 93

condicionantes: “PARA OPERAR A ATIVIDADE DE PETRÓLEO E GÁS E AVALIAÇÃO

DE  PASSIVO  AMBIENTAL  EXISTENTES  NAS  INSTALAÇÕES  DA  REFINARIA

DUQUE  DE  CAXIAS  –  REDUC  E  SUA  REMEDIAÇÃO,  DE  ACORDO  COM  O

ESTABELECIDO  NO  TERMO  DE  AJUSTE  DE  CONDUTA  –  TAC,  N.  006/2011,

CELEBRADO ENTRE SEA/CECA/INEA E A REDUC.”

Além  dessa  Licença  de  Operação  e  Recuperação  (LOR),  vinculada  ao

acordo celebrado em 2011, o INEA expediu outras duas LORs em favor da Petrobras em

2014, quais sejam, a IN026756 e IN029079. 

A  LOR n.º  IN026756 permitiu  a  operação da atividade  de recebimento,

movimentação de embalagens, armazenamento e expedição de produtos químicos da unidade

derio, em concomitância com a recuperação do solo e água subterrânea. Por outro lado, a

LOR  n.º  IN029079 autorizou  a  operação  da  atividade  de  fabricação,  armazenamento  e

envasamento de óleos lubrificantes, óleos isolantes e gerenciamento de áreas contaminadas
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sob investigação.

O cenário da REDUC à época era o seguinte (2011)26:

• Presença  de  áreas  potenciais,  suspeitas  e  comprovadamente
contaminadas, conforme classificação da Resolução Conama 420/2009; 

• Presença  de  produto  livre  (óleo)  em  superfície  ou  solo  superficial
impregnado por este  em toda a área da REDUC, constituindo fonte
permanente  de  contaminação  para  o  solo  e  água  subterrânea,  com
ações de intervenção emergenciais somente em algumas áreas; 

• Os  sistemas  de  lagoas  da  ETDI  se  encontravam  em  manutenção
(dragagem e  recuperação dos  taludes),  com previsão de  término  em
agosto de 2012; 

• Presença de contaminação com óleo no mangue, ao longo da passarela
P10;

• Presença de fase livre de hidrocarbonetos (óleo em fase livre); 

• Falta de investigação em algumas áreas suspeitas de contaminação; 

• Presença de fontes ativa de aporte de contaminantes para o solo e águas
subterrâneas  relacionadas  às  bacias  de  tancagem  sem
impermeabilização  adequada  e  rede  de  águas  pluviais  que  não
segregam águas de chuva e águas oleosas.

26 Cf. fl. 2408 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69.
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Considerando o lapso transcorrido desde a assinatura do TAC, esperava-se

que tal situação houvesse melhorado significativamente. Mas isso não ocorreu. Depois de 8

anos da assinatura do TAC n.º  006/2011,  cuja vigência se encerrou em 2017, a REDUC

permanece  comprometendo  o  meio  ambiente  e  a  saúde  da  população,  conforme  será

demonstrado a seguir. Tudo isso torna-se ainda mais preocupante quando se percebe que boa

parte  das  obrigações  fixadas  no  ajuste  apenas  repetiram exigências  fixadas  nas  licenças

ambientais emitidas em 2005.
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VI – ENCERRAMENTO DO TAC nº 006/2011 E OBRIGAÇÕES DESCUMPRIDAS

Para avaliar o cumprimento do TAC nº 06/2011, o INEA instituiu, por meio

da Portaria nº 718, de 14 de junho de 2017, um grupo de trabalho (GT)27. O GT era formado

pelos servidores CARLOS ALBERTO FONTELES DE SOUZA, ID funcional 2146365-4,

JOSE QUIRINO MATOS, ID funcional 2147831-7, PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE,

ID funcional 4438273-1, DENISE FLORES LIMA, ID funcional 2151394-5, KEILA KLEM

RODRIGUES,  ID  funcional  4400118-5  e  CLAUDIA TAVARES  ALVES,  ID  funcional

4366892-5.

Em  02  de  julho  de  2019,  a  equipe  técnica  apresentou  relatório  de

encerramento que analisou pormenorizadamente as obrigações constantes do TAC. Abaixo

são destacados os  itens  classificados  sob as  rubricas  “ações  atendidas  parcialmente” ou

“não atendidas”, tendo por base a consolidação dos itens do Plano de Ações28.

Como se nota a partir da tabela abaixo, segundo o INEA, os itens 21, 22 e

23 do Plano de Ação foram descumpridos em parte, ao passo que os itens 4, 14, 18, 19 e 20

foram considerados pelo relatório técnico de encerramento como totalmente descumpridos.

O primeiro grupo (itens parcialmente descumpridos – ações 21, 22 e 23) diz

respeito à implantação de um sistema de monitoramento contínuo das emissões oriundas das

chaminés  da refinaria,  com o objetivo de acompanhar  as  emissões de óxidos  de enxofre

(SOX),  nitrogênio  (NOX),  vazão  de  gás  emitido,  quantidade  de  oxigênio  e  umidade,  em

atendimento à NOP-01.

A ação 21 exigia o monitoramento contínuo das chaminés das URES (U-

3300 e U-3350). A ação 22 estabelecia o monitoramento contínuo da chaminé da U-4100

27 Cf. fls. 964/965 do E-07/500955/2011.
28 Cf. fls. 1641/1673 do E-07/500955/2011 e fls. 1002/1034 do ICP 1.30.017.000102/2007-36.
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(sistemas 1 e 2), enquanto a ação 23 exigia o monitoramento contínuo das chaminés da U-

1210 (sistemas 1 e 2).

Em  07  de  maio  de  2018,  com  base  em  avaliação  para  o  período  de

01/01/2017 a 31/12/2017, a Gerência de Qualidade do Ar, órgão integrante da Diretoria de

Pós-Licenciamento do INEA, emitiu o Parecer Técnico PT GEAR/DIPOS n§ 21/2018, no

qual se concluiu que todos os parâmetros das unidades U-3300, U-3350, U-4100 e U-1210

(sistemas  1 e  2)  foram considerados  suspeitos  e  invalidados para o período de  operação

relativo ano de 201729. 

Ação 21: Todos os parâmetros das Unidades U-3300 e U-3350 foram considerados
suspeitos e invalidados para o período de operação relativo ao ano de 2017. 

Ação 22: Todos os parâmetros da Unidade- U-4100 foram considerados suspeitos
e invalidados para o período recente de operação relativo ao ano de 2017. 

Ação 23:  Todos os  parâmetros  da Unidade U-1210 (SISTEMAS 1 E 2)  foram
considerados suspeitos e invalidados para o período recente de operação relativo
ao ano de 2017. (grifei)

Tal  constatação  ensejou  a  expedição  da  Notificação  n.º

GEAR1NOT/01083233. Para justificar tais desconformidades e responder à notificação, a

Petrobras apresentou justificativas superficiais  e pouco convincentes,  como a alegação de

dificuldades operacionais na contratação de equipe especializada para realizar a manutenção

dos equipamentos, embora tal medida fosse prevista como condição de cumprimento do TAC

desde o início30.

O segundo grupo (exigências totalmente descumpridas – ações 4, 14, 18, 19

e 20) corresponde à implantação de um sistema de tratamento dos gases ácidos residuais

gerados  nas  unidades  de  destilação  da  planta  de  lubrificantes,  de  modo  a  possibilitar  a

redução de 97% da emissão de óxidos de enxofre (SOx) nas unidades U-1710 e U-1510. Está

entre  as  exigências  dessa  categoria  de  obrigações  a  adequação  das  drenagens  oleosas,

29 Cf. fls. 1344/1358 do E-07/500.955/2011.
30 Cf. fls. 1395/1409 do E-07/500.955/2011
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contaminadas e pluviais da REDUC, para prevenir o contágio da água de chuva com óleo,

formação  de  áreas  impactadas,  alagamento  de  tubovias  e  eventos  de  instabilidades

operacionais na ETDI.

No  caso,  o  sistema de  tochas  não  recebeu  as  melhorias  pactuadas,  que

demandavam a  instalação  de  sensores  de  medição com rastreamento  em tempo real  das

principais  fontes  de  descartes,  de  modo  a  servir  de  subsídio  para  a  calibração  dos

equipamentos e possibilitar o rastreamento pelo INEA.

Integram ainda os itens descumpridos o envio de dados do monitoramento

contínuo das chaminés da Caldeira de CO e unidade U-2200 (SG-2001 e SG-2002), com o

objetivo de acompanhar as emissões de óxidos de enxofre (SOX), nitrogênio (NOX), vazão

de gás emitido, quantidade de oxigênio e umidade, em atendimento à NOP-01.

O  atual  cenário  do  monitoramento  contínuo  é  descrito  no  item  3.2  do

Parecer Técnico PT GEAR/DIPOS n.º 21/2018. No tocante à ação 18, relata o parecer: 

Para as Unidades U-1210 Medidores 1 e 2, U-1710 Medidor 1 e U- 1910 Medidor 1
não foi  atingida a porcentagem mínima para o monitoramento desses locais
serem considerados contínuos. (...). 

Não há registro de dados enviados pela Unidade U-3300 Medidor 1 em nenhum
período. 

A U-4200, apesar de apresentar 76,48% de dados válidos,  enviou dados zerados
(sem justificativa por parte da empresa) em boa parte do ano de 2017. Uma
quantidade razoável de dados zerados também é identificada na U-3350.

Quanto à ação 19, esclarece o técnico: 

O monitoramento da Chaminé da CO-5001 apresentou baixo percentual de dados
horários  válidos  para  2017  para  os  quatro  parâmetros  previstos.  Todos  os
percentuais se encontraram abaixo do estipulado na NOP-INEA-O1. (…)

Para SOX são identificados consideráveis números de ultrapassagens ao limite -
já em vigor - em todo o período, apesar da série histórica indicar uma redução nas
emissões de SOX para esta fonte comparando os períodos de 2014 e 2016. 
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Há baixa quantidade de dados para Oxigênio no período recente (2017), apesar do
bom percentual  de  dados  para  2016.  O  baixo  percentual  de  dados  enviados  de
Vazão é observado durante toda a série histórica do parâmetro. 

No que se refere à ação 20, destaca-se o seguinte trecho do relato: 

Ressalta-se que para o poluente SOX, em ambas as fontes, o grande percentual de
dados  é  encontrado  devido  a  uma  parcela  significativa  de  dados  zerados  e
suspeitos  enviados  e  não  justificados,  gerando  uma  grande  quantidade  de
dados  invalidados  que  descaracterizam  o  monitoramento  das  fontes  como
contínuo.

Hoje,  após  oito  anos  da  assinatura  do  TAC  e  o  seu  encerramento,  a

constatação  permanece  atual:  a  situação ambiental  na empresa  não se  alterou,  sendo

reiteradamente descumpridos os prazos firmados em acordos com o Poder Público para

a regularização das atividades da REDUC, em detrimento da saúde e do patrimônio de

todos os cidadãos do município de Deque de Caxias,  em específico,  e dos habitantes da

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de maneira geral.

O esquema a seguir  demonstra  o cenário  encontrado na visão  do órgão

ambiental:

AÇÕES ATENDIDAS PARCIALMENTE

ITENS DO PLANO DE AÇÃO: 21, 22 e 23

Descrição das ações 21, 22 e 23: Monitoramento contínuo dos níveis de emissões de NOx e SOx. Escopo:
Instalação  de  CEMSs  (Sistema  de  Monitoração  Contínua  de  Emissões,  conforme  NOP-01)  para
monitoramento das emissões de óxidos de enxofre (SOX) e nitrogênio (NOX). O mesmo sistema será usado
para a medição de vazão de gás emitido, quantidade de oxigênio (02) e quantidade de água (umidade).
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AÇÃO 21

IMPLANTAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS CHAMINÉS DAS URES (U-3300 E U-3350)

JUSTIFICATIVA: A carta REDUC/SMS/MA - 0050/14 de 02 de abril de 2014 informa quanto ao término da
instalação do CEMS (Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões) das chaminés das Ures (U-3300 e
U-3350) e comunica o início do envio oficial dos dados a partir do dia 02/04/2014 dos parâmetros SOx, NOx,
O2 e vazão de gases, caracterizando o atendimento quanto à implantação do monitoramento. Já o Parecer
Técnico PT GEAR/DIPOS n.º 21/18 de 07 de maio de 2018, informa quanto à inexistência de continuidade
em seus monitoramentos e transmissões de dados para os parâmetros definidos no Plano de Ação do TAC e já
especificados  acima.  Informa  ainda,  que  todos  os  parâmetros  das  unidades  U-3300  e  U-3350  foram
considerados suspeitos e inválidos para o período de operação relativo ao ano de 2017, após a sua avaliação à
luz da NOP-INEA-01. 

AÇÃO 22

IMPLANTAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO DA CHAMINÉ DA U4100

JUSTIFICATIVA: A carta REDUC/SMS/MA - 0155/13 de 07 de outubro de 2013, onde informa que os dados
dos níveis de emissões de NOx, SOx, O2 e vazão de gases dos novos CEMS (Sistema de Monitoramento
Contínuo de Emissões) referentes à unidade U-4100 estão sendo enviados em condições normais,  o que
caracterizou à  época,  o  atendimento quanto  à  implantação  do  monitoramento.  Já o Parecer  Técnico  PT
GEAR/DIPOS  n.º  21/18  de  07  de  maio  de  2018,  informa  que  foi  emitida  a  Notificação  n.º
GEAR1NOT/01083233, solicitando justificativa sobre a ausência de transmissão de dados ou quantidade de
dados inválidos reportados. Informa ainda, que todos os parâmetros da unidade U-4100 foram considerados
suspeitos e inválidos para o período de operação relativo ao ano de 2017, após a sua avaliação à luz da NOP-
INEA-01

AÇÃO 22

IMPLANTAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS CHAMINÉS DA U1210 (SISTEMAS 1 E 2)

JUSTIFICATIVA: A carta REDUC/SMS/MA - 0155/13 de 07 de outubro de 2013, onde informa que os dados
dos níveis de emissões de NOx, SOx, O2 e vazão de gases dos novos CEMS (Sistema de Monitoramento
Contínuo de Emissões) referentes à unidade U-1210 Sistemas 1 e 2) estão sendo enviados em condições
normais, o que caracterizou à época, o atendimento quanto à implantação do monitoramento. Já o Parecer
Técnico PT GEAR/DIPOS n.º  21/18 de 07 de maio de 2018, informa que foi  emitida a Notificação n.º
GEAR1NOT/01083233, solicitando justificativa sobre a ausência de transmissão de dados ou quantidade de
dados inválidos reportados. Informa ainda, que todos os parâmetros da unidade U- 1210 (Sistemas 1 e 2)
foram considerados suspeitos e inválidos para o período de operação relativo ao ano de 2017, após a sua
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avaliação à luz da NOP-INEA-01.

AÇÕES NÃO ATENDIDAS

ITENS DO PLANO DE AÇÃO: 4, 14, 18, 19 e 20

Descrição da ação 4: Tratamento das correntes de gás residual gerados nas unidades de destilação da planta
de lubrificantes possibilitando a redução de 97% de emissão de SOx na U-1710 e U-1510, com base no
Cenário  Referencia  apresentado  no  Balanço  de  Emissões.  Anexo  II  deste  TAC.  Escopo:  Unidade  de
Tratamento DEA, Sistemas de Compressão de Carga, adaptações e investigações.

Descrição da ação 14: Adequação das drenagens oleosas, contaminadas e pluviais da REDUC, de modo a
prevenir contaminação da água de chuva com óleo, formação de áreas impactadas, alagamento de tubovias e
eventos de instabilidades operacionais na ETDI Escopo: Adequação e ampliação dos sistemas de bombeios
(BCs  e  CBDs);  Serviços  em  tanques,  diques  e  rede  oleosa;  Serviços  em Drenagens  (canaletas  sumps,
tubovias e áreas de contenção).

Descrição  da  ação  18: Permitir  um  melhor  gerenciamento  do  sistema  de  tochas  da  REDUC,  com
rastreamento ou identificação em tempo real das principais fontes de descartes, disponibilizando os dados
para o INEA e adotando medidas de calibração. Escopo: instalação de medidores de vazão em unidades para
permitir a identificação de qual unidade estará descartando para o flare. As unidades que terão medição são:
1210, 1250, 1510, 1710, 1910, 2900, 3300, 3350 e 4200.

Descrição das    ações   19 e 20: Permitir um melhor gerenciamento do sistema de tochas da REDUC, com
rastreamento ou identificação em tempo real das principais fontes de descartes, disponibilizando os dados
para o INEA e adotando medidas de calibração. Escopo: instalação de medidores de vazão em unidades para
permitir a identificação de qual unidade estará descartando para o flare. As unidades que terão medição são:
1210, 1250, 1510, 1710, 1910, 2900, 3300, 3350 e 4200.

AÇÃO 4

IMPLANTAR TRATAMENTO DOS GASES ÁCIDOS DO PL (U-1510 E U-1710)

JUSTIFICATIVA: As cartas REDUC – 0015/2017 e REDUC – 0016/2017, ambas de 14/06/2017, dentre
outras  informações,  sustentam a impossibilidade de cumprimento das Ações 4 e 14, dentro do prazo de
vigência do TAC, sob a alegação de “caso fortuito e força maior devidamente comunicados ao Instituto
Estadual  do  Ambiente  e,  propõe  a  incorporação  das  Ações  citadas,  como  condicionantes  no  processo
administrativo de renovação da LOR. No Relatório de Vistoria n.º RVT 927/17 de 22 de agosto de 2017,
consta à informação de que a Ação 4 se encontrava com o cronograma suspenso e atrasado em relação ao
prazo de vigência do TAC Instituto Estadual do Ambiente 06/11. Com base nesses fatos a Ação 4 foi dada
como não atendida. 
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AÇÃO 14

IMPLANTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS DRENAGENS

JUSTIFICATIVA: As cartas REDUC - 0015/2017 e REDUC - 0016/2017, ambas de 14/06/2017, dentre outras
informações, sustentam à impossibilidade de cumprimento das Ações 4 e 14, dentro do prazo de vigência do
TAC,  sob  a  alegação  de  “caso  fortuito  e  força  maior  devidamente  comunicados  ao  INEA e,  propõe  a
incorporação das Ações citadas, como condicionantes no processo administrativo de renovação da LOR. No
Relatório de Vistoria n.º RVT 131/17 dc 22 de agosto a 10 de outubro de 2017, onde considera a Ação 14 como
não concluída estando o seu cronograma atrasado em relação ao prazo de vigência do TAC INEA 06/11. Com
base nesses fatos a Ação 14 foi dada como não atendida. 

AÇÃO 18

INSTALAR SENSORES DE MEDIÇÃO DE DESCARTES PARA TOCHAS E DISPONIBILIZAR DADOS
PARA O INEA

JUSTIFICATIVA: O Parecer  Técnico PT GEAR/DIPOS n.º  21/18 de 07 de maio de 2018, conclui  pelo
atendimento parcial para a Ação 18, uma vez que o monitoramento de forma contínua se deu apenas para as
unidades U- 1250, U-1510, U-2900, U-3350 e U-4200, não ocorrendo o mesmo com as unidades U-1210, U-
1710,  U-1910  e  U-  3300,  que  foram consideradas  inadimplidas  e,  por  conseguinte,  caracterizou  o  não
Atendimento da Ação 18.

AÇÃO 19

ENVIAR DADOS DO MONITORAMENTO CONTÍNUO DA CHAMINÉ DA CALDEIRA DE CO

JUSTIFICATIVA: A carta REDUC/SMS/MA – 0022/13 de 07 de fevereiro de 2013, informa que a REDUC
iniciou o envio oficial dos dados a partir do dia 01/02/2013. Já o Parecer Técnico PT GEAR/DIPOS n.º 21/18
de  07  de  maio  de  2018,  informa  que  foi  emitida  a  Notificação  n.º  GEAR1NOT/01083233,  solicitando
justificativa sobre a ausência de transmissão de dados ou quantidade de dados inválidos reportados. Informa
ainda, que os 4 (quatro) parâmetros referentes ao monitoramento da Chaminé da CO-5001 apresentaram
baixo percentual de dados horários válidos em 2017, após a sua avaliação à luz da NOP-Instituto Estadual do
Ambiente-01. Considerando que o objeto da ação 19 era enviar dados de monitoramento contínuo da CO-
5001 e os fatos descritos acima, a Ação 19 foi dada como não atendida.
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AÇÃO 20

ENVIAR DADOS DO MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS CHAMINÉS DA U-2200 (SG-2001 E SG-
2002)

JUSTIFICATIVA: A carta REDUC/SMS/MA - 0050/13 de 18 de março de 2013, informa que a REDUC
iniciou o envio oficial dos dados a partir do dia 18/03/2013. Já o Parecer Técnico PT GEAR/DIPOS n.º 21/18
de  07  de  maio  de  2018,  informa  que  foi  emitida  a  Notificação  n.º  GEAR1NOT/01083233,  solicitando
justificativa sobre a ausência de transmissão de dados ou quantidade de dados inválidos reportados. Esclarece
ainda, que o monitoramento da SG-2001 e SG-2002 apresentou baixo percentual de dados horários válidos
em 2017 para três dos parâmetros previstos, após a sua avaliação à luz da NOP-INEA-01. Considerando que
o objeto da ação 19 era enviar dados de monitoramento contínuo da CO-5001 e os fatos descritos acima, a
Ação 20 foi dada como não atendida.
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VII – MEDIDAS ADOTADAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O INEA EM

RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES

A Cláusula  9.1  do  TAC  previa  que  o  não  cumprimento  dos  prazos  e

obrigações  constantes  do  referido  termo  implicaria  a  execução  judicial  das  obrigações

estipuladas, sem prejuízo das multas cabíveis, ressalvada a ocorrência de caso fortuito e força

maior prevista na Cláusula 9.1.6.

Ciente disso, a Petrobras enviou diversas cartas à autarquia ambiental com

o intuito de sustentar a ocorrência de caso fortuito apto a justificar a não observância do

cronograma  original  para  a  conclusão  das  exigências  descritas  no  TAC.  Os  pareceres

elaborados pela Procuradoria do INEA, entretanto, afastaram tais alegações31.

Segundo o Parecer GC n.º 10/2017, as licitações simplificadas da Petrobras,

reguladas pelo Decreto n.º  2.745/1998, são de total conhecimento das partes, razão pela qual

não pode a compromissada utilizar sua falta de organização administrativa para afastar o

adimplemento de obrigações violadas reiteradamente há mais de uma década32.

A manifestação  da  Procuradoria  concluiu,  assim,  que  não  houve  caso

fortuito ou força maior aptos a afastarem o cumprimento de obrigações:

(i) Considerando que restou comprovado que o fato gerador do descumprimento das
ações é conexo à atividade desenvolvida pela Compromissada,  não se aplica ao
presente caso a ausência de responsabilidade oriunda de caso fortuito ou de
força maior;

(ii)  Ainda  que  forçosamente  se  entendesse  pela  incidência  de  caso  fortuito,
conforme pretende a Compromissada,  configurar-se-ia,  in casu, o caso fortuito
interno (que não exclui responsabilidade), já que todas as alegações apresentadas
pela Compromissada dizem respeito à própria atividade desenvolvida, no sentido de
ser inerente a esta. Conforme observado, ao assumir as obrigações a Petrobrás sabe
que estas contêm, naturalmente, riscos e, assim, assume que estes poderão ocorrer.

31 Cf. fls. 435, 1075, 1292 e 1506 do E-07/500.955/2011.
32 Cf. fls. 1075/1093 do E-07/500.955/2011.
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É público e notório que qualquer procedimento licitatório está sujeito à ausência de
propostas, preço excessivo, propostas insatisfatórias etc.. Logo, tais eventos foram
assumidos pela Compromissada pelo só fato  de desenvolver  esta  atividade,  não
podendo se escudar nestes para afastar sua responsabilização por inadimplemento a
negócio jurídico correlato;

(iii)  Torna-se  inadmissível  alegar  que  tais  acontecimentos  sejam
extraordinariamente  atípicos. Sem  dúvida,  são  eventos  que  deveriam  ser
considerados pela Compromissada que tem como objeto primordial no exercício de
sua atividade a celebração de centenas de contratos celebrados mediante licitação.
Tais eventos são assumidos pela Petrobrás ao exercer tal atividade, não podendo se
pautar nestes para afastar sua responsabilização por inadimplemento das obrigações
assumidas; [...]

Não obstante,  o Poder Público não adotou qualquer medida incisiva que

pudesse efetivar as obrigações em questão, limitando-se a propor a assinatura de um novo

TAC.
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VIII - AUDITORIA AMBIENTAL PERIÓDICA E ANÁLISE SOBRE A REDUC

Há 19 anos, um vazamento de óleo de grandes proporções mudou o cenário

da Baía de Guanabara e  contaminou grande parte do ecossistema de mangues no entorno.

Um duto da Petrobras que ligava a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) ao terminal Ilha

d’Água,  na  Ilha  do  Governador,  rompeu-se  em  18  de  janeiro  de  2000  e  provocou  o

vazamento de 1,3 milhão de litros de óleo combustível  nas  águas da baía.  A mancha se

espalhou  por  40km².  O episódio  entrou  para  a  história  como um dos  maiores  acidentes

ambientais ocorridos n0 Brasil33.

Devido a esse vazamento, o CONAMA editou a Resolução nº 265, de 27 de

janeiro de 2000, para impor a realização de auditoria ambiental independente em todas as

unidades da indústria de petróleo, sendo que esta prática foi ampliada para uma periodicidade

bienal, através da aprovação da Lei n.° 9.966 em 28/04/2000.

No Rio de Janeiro, a realização de auditorias ambientais compulsórias é

exigida desde a edição da Lei 1.898, de 26 de novembro de 1991, que prevê a avaliação das

fontes de poluição dos empreendimentos, seus níveis de prevenção e a conformidade com a

legislação.  Assim,  a  norma estadual  determina a realização de auditorias ambientais  com

periodicidade anual para empreendimentos de elevado potencial poluidor, entre os quais seu

artigo 5º, inciso I, lista as refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados. É o

caso da Petrobras.

A última auditoria de controle das atividades exercidas na Refinaria Duque

de Caxias teve sua versão final apresentada em março de 2019 e foi realizada pela instituição

Hidrosfera Oceanografia e Consultoria Ambiental Ltda. O objetivo consistiu em avaliar o

desempenho da gestão ambiental nas unidades e suas instalações de apoio, tendo em vista o

cumprimento  da  legislação  vigente  e  das  diretrizes  adotadas  durante  o  processo  de

33 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Refinaria_de_Duque_de_Caxias> Acesso em 02 dez. 2019.
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licenciamento ambiental. 

A referida auditoria não se relaciona diretamente com o acompanhamento

do TAC celebrado em 2011 com o INEA, pois decorre de uma exigência legal autônoma.

Todas  as  empresas  enquadradas  nas  hipóteses  descritas  na  Lei  Estadual  1.898,  de  26 de

novembro de 1991, devem realizar auditorias periódica independentes.

A análise  constatou  irregularidades  no  lançamento  de  efluentes  gerados

pelo separador de água e óleo no Rio Iguaçu, tendo em vista a ausência de outorga para o

lançamento. Além disso, não se demonstrou o atendimento de norma técnica sobre os limites

orientadores dos parâmetros de qualidade do Separador de Água e Óleo – SAO. O Relatório

Final  da  Auditoria  Ambiental  de  Conformidade  Legal  apresentado  em  março  de  2019

detalhou graves  problemas,  convergindo  com  a  análise  do  INEA e  com  laudo  pericial

produzido em ação penal, que será citado em tópico posterior. Segue a descrição das não

conformidades constatadas:
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Não

Conformidade
Evidência das não-conformidades

Requisito

gerador das não-

conformidades

Identificação das

causas das não-

conformidades

01/15

A  Unidade  realiza  lançamento  de

efluentes  gerados  pelo  Separador

água/óleo no Rio Iguaçu. Entretanto, não

foi  evidenciada  outorga  para  este

lançamento  nem  documento  oficial

isentando  a  unidade  do  referido

documento,  em  desacordo  com  a  Lei

3239/99 e o Decreto 44820/14.

Lei nº

3.239/1999

Decreto nº

44820/2014

Falha no processo

de licenciamento

da UO

01/18

Não  foi  evidenciado  relatório  de

atendimento à totalidade da NT-202.R-10,

referente  aos  parâmetros  indicadores  da

qualidade  de  efluentes  listados  nesta

norma.

Condicionante 05

da LO FE009963

(INEA RJ)

Falha na gestão de

atendimento

02/18

Não foi evidenciado atendimento integral

da  norma  DZ-205.R-6  (atualização  da

DZ-205.R-5)  relativo  aos  limites

orientadores dos parâmetros de qualidade

dos efluentes do sistema SAO.

Condicionante 06

da LO FE009963

(INEA RJ)

Falha na gestão de

atendimento
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*NÃO  CONFORMIDADE  01/15:  LANÇAMENTO  DE  EFLUENTES  GERADOS

PELO  SEPARADOR  ÁGUA  E  ÓLEO  NO  RIO  IGUAÇU  SEM  OUTORGA  DA

AUTORIDADE COMPETENTE.

A não conformidade 01/15 indica o lançamento de efluentes gerados pelo

Separador Água e Óleo (SAO) no Rio Iguaçu sem a outorga do órgão ambiental responsável

ou documento oficial apto a isentar a unidade dessa exigência, em desacordo com o Decreto

44.820 de 02/06/2014.

Nos termos do artigo 20 do Decreto nº 44.820/2014, a outorga de direito de

uso de recursos hídricos (OUT) é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental

autoriza o uso de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, por prazo determinado, nos

termos e condições que especifica.  No caso da Petrobras, tal outorga possuía validade até 6

de fevereiro de 2017.

Isso ganha relevância porque a Deliberação da COMISSÃO ESTADUAL

DE CONTROLE AMBIENTAL – CECA n. 6.053, de 07 de fevereiro de 2017, indeferiu a
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renovação  da  Outorga  n.  IN030900  para  captação  no  Rio  Saracuruna  e  Lançamento  de

Efluentes no Rio Iguaçu, de responsabilidade da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -

PETROBRAS – REDUC, acolhendo Parecer da Assessoria Jurídica estampado no Processo

E-07/100.655/2001.

A  autorização  para  uso  dos  recursos  hídricos  somente  ocorreu  em

18/09/2019, com a expedição da Outorga nº IN050257: 

PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL, POR MEIO DE
UM  PONTO  NO  RIO  SARACURUNA  (PONTO  1),  COM  AS
FINALIDADES  DE  USO  INDUSTRIAL  (FABRICAÇÃO  DE
PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO) E CONSUMO E HIGIENE
HUMANA,  E  O  LANÇAMENTO  DE  EFLUENTES  TRATADOS
ORIUNDOS DA ETE (PONTO 2) E DA ETDI (PONTO 3), POR MEIO
DE DOIS PONTOS NO RIO IGUAÇU, NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE
CAXIAS, LOCALIZADO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA V - BAÍA DE
GUANABARA,  NA  QUANTIDADE  E  SOB  AS  CONDIÇÕES
CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SUJEITO À COBRANÇA.

Em  outras  palavras,  a  não  conformidade  certificada  em  Auditoria

demonstra  que,  entre  o  indeferimento  da  renovação  da  Outorga  n.  IN030900/2017  e  a

expedição  da  IN050257/2019,  a  REDUC continuou  captando  água  do  Rio  Saracuruna  e

Lançando Efluentes no Rio Iguaçu sem autorização das autoridades competentes. 

*NÃO  CONFORMIDADE  01/18:  FALHA NO  ATENDIMENTO  À  ANÁLISE  DOS

PARÂMETROS INDICADOS PELA NT 202.R-10

A não  conformidade  01/18  indica  falha  no  atendimento  à  análise  dos

parâmetros indicados pela NT-202.R-10,  norma estadual que fixa critérios e padrões para

lançamento de efluentes líquidos, como parte integrante do Sistema de Licenciamento de

Atividades Poluidoras.
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Norma estadual Objetivo

NT-202.R-10 Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos

DZ-205.R-6
Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes

líquidos de origem industrial

Seu item 3.1 afirma que  “os efluentes líquidos, além de obedecerem aos

padrões gerais, não deverão conferir ao corpo receptor, características em desacordo com

os critérios e padrões de qualidade de água adequados aos diversos usos benéficos previstos

para o corpo d’água”.

A auditoria verificou, então, os laudos semanais e mensais elaborados pela

SUMATEX das seguintes datas, tendo por parâmetro os limites da NT-202 R-10, DZ-205 R-6

e CONAMA 430/2011: 04/01, 01/02, 03/05, 10/05, 18/05, 24/05, 7/6, 14/6, 21/6, 29/6, 7/7,

12/7, 19/7, 26/7. 

Nesse  ponto,  a  averiguação  tomou  o  cuidado  de  também  conferir  o

credenciamento do laboratório  SUMATEX Produtos Químicos Ltda junto ao INEA,  com

validade entre 12 de abril de 2018 a 12 de abril de 2020 (CCLIN044710).

Os dados apontam que o Separador Água e Óleo – SAO da REDUC se

encontra  fora  do  padrão  legal  estabelecido  para  Fenóis,  Óleos  e  Graxas,  Etilbenzeno  e

Tolueno, conferindo eficiência parcial do SAO como sistema de gestão de efluentes, pelo

menos desde a auditoria ambiental de 2016.

Além disso, o auditor responsável apontou a existência de divergência entre

informações sobre os pontos de coleta indicados nos documentos e o efetivamente constatado

em campo. Esse fator é relevante porque o item 3.2 da NT-202 R-10 exige que todas as

avaliações sejam feitas nas condições mais desfavoráveis. Falsear o ponto onde a coleta é
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realizada pode subestimar os resultados. Ou seja, embora os exames tenham indicado baixa

eficiência do Separador Água e Óleo, os resultados poderiam ser ainda piores caso a coleta

tivesse sido realizada no ponto exigido.

*NÃO  CONFORMIDADE  02/18:  NÃO  FOI  EVIDENCIADO  ATENDIMENTO

INTEGRAL DA NORMA DZ-205.R-6 (ATUALIZAÇÃO DA DZ-205.R-5), RELATIVA

ÀS  DIRETRIZES  DE  CONTROLE  DE  CARGA  ORGÂNICA  EM  EFLUENTES

LÍQUIDOS DE ORIGEM INDUSTRIAL

A não  conformidade  02/18  indica  falha  no  atendimento  à  análise  dos

parâmetros  indicados pela  DZ 205.R-5,  norma estadual  que fixa  critérios  e  padrões  para

lançamentos de efluentes líquidos.  Os resultados apontam valores de referência acima do

permitido para quantidade de matéria orgânica biodegradável (DBO) e não biodegradável

(DQO),  medidos  em  amostras  coletadas  de  afluentes  (entrada)  e  efluentes  (saída)  do

Separador Água e Óleo (SÃO) da REDUC.

Segundo a apuração, a tecnologia utilizada pela REDUC para a remoção de

matéria orgânica biodegradável  (DBO) não atende à  referência da norma antiga (redução

percentual de 70%, DZ205.R.5) ou a eficiência mínima de 40% exigida pelo item 5.1.2 da

norma técnica estadual DZ-205.R.6/2007 (norma atual mais benéfica), assim como foram

evidenciados valores de matéria orgânica não biodegradável (DQO) acima da concentração

máxima de referência aplicável (de 250 mg/L): 

De maneira geral, pode ser inferido que o sistema não atende as respectivas normas
estaduais  do  RJ  nem  a  Resolução  Conama  430/11.  Esta  avaliação  confirma
constatações anteriores que apontam para provável ineficiência do sistema SAO na
redução da carga de matéria orgânica dos efluentes da BADUC.
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A falta de controle das emissões é tamanha que se verificaram, em alguns

laudos, valores de DBO e DQO da amostra de saída superiores aos da entrada. O documento

afirma, ainda, que essa avaliação confirma constatações anteriores indicativas de ineficiência

do Separador Água e Óleo (SAO) na redução da carga de matéria orgânica dos efluentes da

REDUC. 

Em  linha  de  conclusão,  foram  listados  alguns  laudos  de  análises  de

afluentes (entrada) e efluentes (saída) do Separador Água e Óleo, elaborados pela empresa

SUMATEX Ambiental (CRL 1935, CCL IN044710), mediante especificação dos valores de

DBO e DQO encontrados: 

• SX 00095/18: DBO de entrada SAO = 118 mg/L / saída SAO = 157 mg/L; DQO
saída SAO = 245 mg/L (análise executada em 05/01/18); 
• SX 00928/18: DBO entrada = 114 mg/L / saída = 393 mg/L; DQO saída = 587
mg/L (02/02/18); 
• SX 03569/18: DBO entrada = 433 mg/L / saída = 447 mg/L; DQO saída = 955
mg/L (04/05/18); 
• SX 04926/18: DBO entrada = 24400 mg/L / saída = 636 mg/L; DQO saída = 1102
mg/L (08/06/18). Neste laudo, ocorre diminuição % da DBO; 
• SX 06175/18: DBO entrada = 248 mg/L / saída = 269 mg/L; DQO saída = 525
mg/L (07/07/18); 
• SX 07334/18: DBO entrada = 5 mg/L / saída = 35 mg/L; DQO saída = 96 mg/L
(04/08/18).  Foi  o  laudo  com  os  menores  níveis  observados  no  lote  de  dados
verificados - atende a norma parcialmente: DQO < 250 mg/L; DBO sem redução
percentual). 

Quanto  aos  laudos  verificados  nessa  amostragem,  o  próprio  laboratório

concluiu que os níveis de parâmetros de interesse não atendem à legislação de referência nos

laudos SX 3569/18, 4926/18 e 6175/18, o que pode ser ampliado para todos os laudos com o

nível de avaliação definido.

Sobre o item 5.2.3 da DZ-205.R.6/2007, os poluentes orgânicos que não

são removidos por tratamento biológico, sendo, portanto, não biodegradáveis, e aqueles que

podem  causar  danos  nos  sistemas  biológicos  de  tratamento  e  nos  sistemas  biológicos

naturais,  não  poderão  ser  descartados  sem a  adoção  de  pré-tratamento  ou  de  tecnologia

menos poluente. Dentre eles, destacam-se:
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• poluentes  que  causam  inibição  à  atividade  dos  microrganismos  de  sistemas
biológicos de tratamento; 

• poluentes que geram riscos de incêndio e explosão nos sistemas de tratamento; 

• poluentes que causam danos de corrosão nas estruturas de estações de tratamento; 

• poluentes  lançados  em  volume  ou  carga  tal  que  ocasionem  interferência  nos
sistemas  de  tratamento  biológico,  como  por  exemplo  os  que  demandam  alto
consumo de oxigênio. 

A Diretriz  Técnica  menciona,  ainda,  que  todas  as  unidades  industriais

devem implantar tecnologias menos poluentes e/ou sistemas de pré-tratamento de efluentes

líquidos para controle da matéria orgânica não biodegradável e da carga de poluentes que

interferem no metabolismo da flora e fauna aquática e na operação dos sistemas biológicos de

tratamento, exigência essa, entretanto, reiteradamente não atendida pela Petrobras.
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IX – LAUDO TÉCNICO PERICIAL PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL Nº 0810735-

07.2011.4.02.5101 (4ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO JOÃO DE MERITI)

Para  corroborar  as  alegações  de  que  a  poluição  causada  pela  REDUC

persiste, é bem elucidativo o laudo produzido em ação penal que trata do vazamento no Rio

Iguaçu de 2011.

O vazamento de óleo de 2011 deu origem não apenas a apurações na esfera

cível, mas também na penal. No curso do Inquérito Policial nº 21/2011, o órgão estadual

colheu  amostras  em  08/08/2011,  24/10/2011,  07/11/2011  a  09/11/2011  e  22/12/2011  a

23/12/2011, tendo constatado em todas níveis acima dos permitidos por lei para óleos, graxas,

fenóis, sólidos sedimentáveis e nitrogênio amoniacal. Do mesmo modo, diligência realizada

pela Polícia Federal em 30/08/2011 constatou grande quantidade de substâncias oleosas no

manguezal, no Rio Iguaçu e na Baía de Guanabara. 

O INEA encontrou, também, o solo encharcado de óleo durante fiscalização

realizada no local em 21/12/2011, o que teria ocorrido por conta de um transbordamento das

barreiras  de  contenção  instaladas  na  refinaria.  Verificou  também  grande  quantidade  de

resíduo de capina sobre o ponto de vazamento, apto a induz eventual tentativa de ocultar o

incidente.

Como resultado, a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e dois funcionários

foram  denunciados  pelo  Ministério  Público  Federal  em  20  de  setembro  de  2012  por

causarem poluição ao Rio Iguaçu, à Baía de Guanabara, e ao manguezal que margeia

ambos, mediante depósito irregular de efluentes líquidos contendo resíduos com óleos,

graxas, fenóis, nitrogênio amoniacal e sólidos sedimentáveis, em níveis superiores aos

permitidos  pelas  normas  DZ-205.R-6 INEA,  NT-202.R-10,  bem como Resoluções  do

CONAMA 357/2005 e 430/2011, pelo menos desde 23 de dezembro de 2010, até 23 de

dezembro de 2011, entre outros motivos.
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A instrução do feito vem sendo realizada nos autos do processo 0810735-

07.2011.4.02.5101, que tramita na 4ª vara federal criminal de São João de Meriti. Para atestar

os  fatos  imputados  aos  réus  foram realizadas  três  perícias,  em  diferentes  anos  e  por

diferentes especialistas, e todas confirmaram as irregularidades ambientais praticadas

pela  Petrobras na  operação  da  Refinaria  de  Duque  de  Caxias  que  fundamentaram  a

denúncia.

09/06/2011 08/10/2011 20/09/2012 02/09/2014 07/05/2016 06/06/2019

Auto de

Infração
TAC Denúncia

1º Laudo

Pericial

2º Laudo

Pericial

3º Laudo

Pericial

Embora o juízo da 4ª vara federal da subseção judiciária de São João de

Meriti tenha invalidado os dois primeiros laudos técnicos periciais, por razões formais, o

terceiro laudo corrobora as conclusões anteriores e aponta para a existência permanente de

violações.

Cabe  esclarecer,  desde  já,  os  motivos  para  a  desconsideração  dos  dois

primeiros laudos: o primeiro, entregue pelo auxiliar do juízo Vicente Ferreira de Castro Neto

em 2 de setembro de 201434, em razão de o especialista nomeado não ser “perito oficial”, nos

termos exigidos pelo artigo 159 do Código de Processo Penal. O segundo, entregue pelo

auxiliar do Juízo Emerson Poley Peçanha em 27 de maio de 201635, porquanto ele teria sido

parcial  em  sua  análise  ao  utilizar  como  referência  argumentos  antes  levantados  pelo

Ministério Público Federal e copiado trechos de estudo realizado pelo Ministério do Meio

Ambiente MMA em 2001 sobre o impacto ambiental causado pelo derramamento de óleo na

Baía de Guanabara.

O Laudo Técnico Pericial nº 1078/2019 é o mais recente, elaborado em 6 de

34 Cf. fls. 1603/1706 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101.
35 Cf. fls. 2119/2166 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101.
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junho de 2019 pelos peritos criminais federais PATRÍCIA MARIA SOUZA DA COSTA e

GUSTAVO COSTA GUIMARÃES36. Reputado válido e imparcial pelo juízo, deixou claro

que  a  instalação  da  nova  estação  de  tratamento  segregado  de  efluente  contaminado  não

interrompeu a  poluição  causada  pelo  empreendimento  e  reafirmou a  existência  de  danos

ambientais perpetuados ao longo do tempo.

Os especialistas compareceram à refinaria nos dias 05 e 06 de fevereiro de

2019 e também realizaram análise  de documentos,  verificação de imagens de satélite  no

período de 2009 a 2013, bem como visita aos corpos hídricos atingidos37. 

Os peritos descreveram todos os sistemas de efluentes líquidos da Refinaria

de  Duque  de  Caxias  nos  seguintes  termos:  sistema  pluvial  limpo,  sistema  de  efluente

contaminado, sistema efluente contaminado gerado em períodos chuvosos, sistema efluente

oleoso  e  sistema  efluente  sanitário.  Além  disso,  analisaram  os  pareceres  técnicos  que

subsidiaram  as  Licenças  de  Instalação  nº  FE014424/08  e  a  Licença  de  Operação  e

Recuperação nº IN019141/2012, além do conteúdo da Licença de Operação n. FE007482/05

e da Licença de Instalação FE014424/0838.

Da mesma forma,  inspecionaram os  valores  da concentração de óleos  e

graxas  analisados  pelo  Inea  em  diversas  campanhas  de  monitoramento,  realizadas  em

23/12/2010,  30/08/2011,  24/10/2011,  07/11/2011  a  09/11/2011,  22/12/2011,  bem  como

observaram documentos de 2010 e 2011 fornecidos pela Petrobras39.

Com relação à qualidade das águas do Rio Iguaçu, os peritos listaram tanto

os  dados  de  monitoramento  colhidos  pelo  órgão  ambiental  em  23/12/2010,  09/06/2011,

07/02/2012 e 23/12/2011,  quanto os captados pela  REDUC no 2° semestre  de 2012, em

19/12/2013 e em 20/03/201440. Por fim, analisaram informações colacionadas ao Processo

36 Cf. fls. 2385/2549 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
37 Cf. fl. 2398 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69.
38 Cf. fls. 2406/2410 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101
39 Cf. fls. 2411/2417 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101
40 Cf. fls. 2417/2421 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101.
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Administrativo do INEA n. E-07/500255/2010, a exemplo da auditoria ambiental realizada

pela  CH2M HILL em 2010,  que  abrange o período de 24/05/2010 a  11/06/2010,  e  pela

Georadar Levantamentos Geofísicos S/A em 2013, que compreende o período de 24/09/2012

a 28/09/201241. Ainda, podem ser citados os seguintes documentos:

i) memorial descritivo da declaração de escopo do sistema de drenagem;

ii)  plano  de  rotina  de  melhoria  na  operação  da  ETDI da  REDUC em períodos
chuvosos;

iii) avaliação do sistema de drenagem e tratamento de efluentes hídrico na REDUC;

iv) plano de rotina de melhoria na operação da ETDI da REDUC;

v) relatório de gerenciamento de áreas impactadas;

vi) plano de contingência para recuperação de taludes e dragagem das lagoas da
ETDI;

vii) relatório de verificação de ocorrências, relatório de utilização da antiga bacia de
resfriamento;

viii)  acompanhamento do plano de rotina de melhoria na operação da ETDI da
REDUC;

ix)  relatório  de  utilização  da  antiga  bacia  de  resfriamento  como  tratamento
complementar do efluente da ETDI;

x) outorgas de lançamento de efluentes no Rio Iguaçu;

xi) relatório de ensaio analítico de fitoplânctons, informação da Petrobras ao Inea
sobre uma ocorrência na REDUC;

xii) avaliação ambiental preliminar de 12/09/2012;

xiii) anexo 2 ao relatório em resposta à notificação do Inea;

xiv)  atas  de  reunião  entre  REDUC  e  Inea;  xv)  e  relatório  de  atendimento  n.º
004/2011 da REDUC para o Inea (2438/2450).

Após  todo  esse  exaustivo  trabalho  técnico,  o  Laudo  nº  1078/2019

demonstrou a exatidão dos fatos ora imputados à Petrobras, e, mais importante, revelou a

permanência da conduta ilícita ao menos até 06/02/2019, data de conclusão das análises. 

41 Cf. fls. 2431/2435 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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Oito anos depois da assinatura do TAC, os peritos realizaram vistoria na

Refinaria de Duque de Caxias nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2019. Após análise de todos os

elementos coletados, os técnicos apresentaram as seguintes conclusões42: 

(i) a REDUC lançou óleo em fase livre no rio Iguaçu, no manguezal e

no solo da refinaria entre os anos de 2010 e 2013;

(ii) esses  lançamentos  estavam contribuindo  para  a  poluição  do  rio

Iguaçu; 

(iii) a  canaleta  suspensa  que  levava  o  efluente  tratado  da  Lagoa

Facultativa Aerada 1 até a Calha Parshall transbordou em 21/12/2011; e

(iv) alguns  dos  problemas  detectados  nos  documentos  examinados

ainda persistem.

No laudo, os peritos descrevem, de início, os sistemas de efluentes líquidos

da REDUC, oportunidade em que indicam todos os sistemas adotados, quais sejam: sistema

pluvial  limpo, sistema de efluente contaminado, sistema efluente contaminado gerado em

períodos  chuvosos,  sistema  efluente  oleoso  e  sistema  efluente  sanitário).  Além  disso,

destacam-se os pontos de lançamentos de efluentes da REDUC. 

Há, ainda, a descrição da estação de tratamento de despejos industriais da

REDUC (ETDI)  e  da  estação  de  tratamento  de  efluentes  sanitários  da  REDUC (ETES),

inclusive com a análise histórica das tecnologias implementadas. 

Para verificar a estrutura descrita na documentação, os peritos realizaram

comparações com fotos de satélite geradas em 02/09/200943 e, na sequência,,  analisam os

42 Cf. fls. 2498/2504 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
43 Cf. fls. 2398/2406 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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pareceres técnicos que subsidiaram as licenças ambientais concedidas à REDUC44, bem como

as licenças ambientais pertinentes, a saber45: 

Licença de Operação (LO) n.º FE 007482, de 20 de maio de 2005 

Licença de Instalação (LI) n.º FE014424, de 2 de julho de 2008 

Licença de Operação e Recuperação (LOR) n.º IN019141, de 16 de março de 2012 

O parecer cita as condições de validade específicas relacionadas ao presente

caso,  referentes  a  normas  que  preveem critérios  e  padrões  para  lançamento  de  efluentes

líquidos,  controle  de carga orgânica,  controle  de toxidade,  e  outras  obrigações.  Uma das

obrigações consiste em realizar, de forma contínua, inspeções dos poços de monitoramento

para assegurar conformidade com as normas. 

Após  análise  da  estrutura  presente  na  REDUC  para  tratamento  e

escoamento  de  efluentes  líquidos,  das  condições  específicas  das  licenças  ambientais

concernentes a essas questões, os peritos passaram a examinar os valores da concentração de

óleos e graxas analisados pelo INEA em diversas campanhas de monitoramento, realizadas

em  23/12/2010,  30/08/2011,  24/10/2011,  07/11/2011  a  09/11/2011,  22/12/2011,  e  dados

fornecidos pela REDUC, referentes a dezembro de 2010 e em 201146.

Os  peritos  também  se  debruçaram  sobre  os  dados  decorrentes  de

monitoramento no Rio Iguaçu, colhidos pelo INEA em 23/12/2010, 09/06/2011 e 07/02/2012,

23/12/2011, e pela REDUC no 2° semestre de 2012, em 19/12/2013 e em 20/03/201447. 

Consta,  ainda,  do  laudo  uma  avaliação  dos  relatórios  de  vistoria  e  dos

relatos  técnicos  emitidos  pelo  INEA,  referentes  a  vistorias  ocorridas  em  21/01/2010,

23/12/2010,  10/08/2011,  30/18/2011,  16/12/2011,  21/12/2011,  07/11/2011  a  09/11/2011,

44 Cf.  fls. 2406/2408 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
45 Cf.  fls. 2408/2410 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
46 Cf. fls. 2411/2417 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
47 Cf. fls. 2417/2421 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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21/08/2012, 08/08/2013, 05/02/2014, 26/02/2014 e 13/03/201448.

As auditorias trazidas aos autos também foram objeto de avaliação, tanto a

realizada pela CH2M HILL, que abrange o período de 24/05/2010 a 11/06/2010, quanto a

produzida  pela  Georadar  Levantamentos  Geofísicos  S/A,  que  compreende  o  período  de

24/09/2012  a  28/09/201249.  Foram  também  analisados  os  documentos  fornecidos  pela

REDUC, como a resposta ao Ofício n.º 03/2019 do NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ e a relação

de  ampliações  da  refinaria  entre  os  anos  de  1961  e  2017,  além  do  relatório  de

acompanhamento de efluentes (RAE) e da planta de drenagens pluviais e contaminadas a

partir de 200550. 

Após avaliação da documentação, os peritos descreveram os fatores que

levaram aos vazamentos de efluentes líquidos contaminados, todos eles de fácil previsão e

solução pela empresa51. Observam que a estação não sofreu qualquer mudança significativa

no período de 1978 a 2011, embora tenha havido no período a instalação e ampliação de mais

de 37 unidades de processo toda a refinaria. 

O laudo ressalta que as vazões que excediam os limites máximos da estação

(1.100 m3/h) eram lançadas sem passar por ela, diretamente do tanque de acumulação de

águas  contaminadas  para  a  bacia  de  resfriamento.  Como  consequência,  havia  constante

vazamento de óleo, sobretudo em tubovias e tanques de armazenamento de petróleo,

tanto para o solo quanto para as canaletas de drenagem de águas contaminadas e, até

mesmo, para as de águas pluviais limpas. É o que se depreende do seguinte trecho: 

A ETDI da REDUC, desde 1978 a 2011, não sofreu mudanças significativas
enquanto, neste mesmo período, houve a instalação e ampliação de mais de
trinta e sete unidades de processo em toda refinaria.  Todas estas  alterações
efetuadas  na  refinaria  promoveram  aumento  e  até  mesmo  mudança  de
qualidade  dos  efluentes  gerados  pela  REDUC  sem  que  houvesse  qualquer

48 Cf. fls. 2421/2431 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
49 Cf. fls. 2431/2435 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
50 Cf. fls. 2435/2438 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
51 Cf. fls. 2474/2476 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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mudança  significativa  na  ETDI. A estação  de  tratamento  foi  projetada  para
receber uma vazão máxima de efluentes de 1.100 m3/h, limitada pelas capacidades
do flotador e das lagoas aeradas. Somente com a data de operação da nova ETDI
(Etapas 1 e 2) esta vazão máxima aumentou. (...) 

A partir de 2009, conforme item IV.1.11.a do presente laudo, as vazões de efluentes
contaminados variavam de 350 m3/h (tempo seco) a 1.939 m3/h (tempo chuvoso) e
a de efluentes oleosos de 650 m3/h (tempo seco) a 795 m3/h (tempo chuvoso). As
vazões que excediam o limite máximo da ETDI, eram lançadas, sem passar
pela ETDI, diretamente do tanque de acumulação de águas contaminadas para
a Bacia de Resfriamento. (…) 

Como  resultado  de  uma  possível  manutenção  inadequada  em  diversas
unidades da refinaria, havia constante vazamento de óleo, principalmente nas
tubovias e tanques de armazenamento de petróleo, tanto para o solo quanto
para as canaletas de drenagem de águas contaminadas e, até mesmo, para as
de águas pluviais limpas. (grifei) 

Com base nos elementos constantes dos autos, os peritos constataram que

havia alagamento em algumas áreas da refinaria  em épocas  chuvosas.  Nesses momentos,

eram  comuns  os  episódios  de  contaminação  com  óleo  atingirem  a  drenagem  de  águas

pluviais  limpas.  Estas  eram,  então,  bombeadas  para  duas  bacias  (CBD1 e  CBD2),  e  na

sequência lançadas ao Rio Iguaçu sem qualquer tipo de tratamento, havendo apenas o mero

gradeamento, apesar de estarem contaminadas com óleo. 

O trecho a seguir elucida a questão: 

Pelas notificações do órgão ambiental e demais documentos e relatórios analisados,
em períodos chuvosos frequentemente ocorria alagamento em algumas áreas da
refinaria.  Nessas  ocasiões,  era  comum  ocorrer  contaminação  com  óleo  não
somente no sistema de efluente contaminado, como também no de drenagem
de águas  pluviais  limpas”  (...)   Quanto  às  águas pluviais,  as  mesmas  eram
bombeadas para duas bacias, CBD1 e CBD2, antes de serem lançadas no rio
Iguaçu,  sem  qualquer  tipo  de  tratamento  (apenas  gradeamento),  mesmo
estando contaminadas com óleo. Corroborando esse fato, analisando-se os RAE
relativos à CBD1, observa-se que esses lançamentos, que deveriam ser apenas de
águas pluviais, constavam com a presença de O&G e DQO. A Outorga vigente no
período de 2006 a pelo menos 2013 autorizava uma vazão máxima de efluente
tratado, a ser lançado no rio Iguaçu, de 612m3/h enquanto as vazões médias
lançadas neste período eram próximas de 1.000m3/h. Quanto aos Relatórios de
Acompanhamento de Efluentes,  é  importante ressaltar  que  em todos os  dias  de
março e abril de 2011 as vazões foram exatamente 1.100 m3/h, indícios, portanto,
de preenchimento inadequado e indevido. (grifei) 
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Também consta que o flotador a ar induzido (equipamento que realizava o

tratamento dos efluentes oleosos e dos contaminados) apresentou eficiência de remoção de

O&G abaixo de 50%, sendo que em alguns meses no período de 2011 a abril de 2013 o

índice de remoção ficou abaixo de 30%52. O laudo pericial descreveu, ainda, irregularidades

na capacidade do equipamento de realizar sua função nos anos de 2014 a 2017. 

Quanto à qualidade dos efluentes, os peritos verificaram que os efluentes da

REDUC  “ultrapassavam,  constantemente,  os  padrões  de  lançamento  quanto  às

concentrações  de  amônia,  material  sedimentável,  fósforo  e  ocasionalmente  de  DQO,

além de ter baixa eficiência de remoção de DBO53”. 

E, em relação ao Rio Iguaçu, os peritos constataram que em todos os dias

em que houve monitoramento tanto pela REDUC quanto pelo INEA havia contribuição

dos  efluentes  da  REDUC  para  a  poluição  do  Rio  Iguaçu,  “piorando  a  qualidade  do

mesmo, ou seja, aumentando os valores de alguns parâmetros (exceto o OD que diminuía),

que já se encontravam fora dos padrões estabelecidos pela CONAMA 357/2005”. 

Além disso, foram apontadas inconsistências nos resultados das campanhas

realizadas pela REDUC, informando que “os valores em todos os pontos de amostragem no

rio  eram idênticos,  inclusive  no local  de  lançamento”,  e  “também havia  divergências  de

valores dentro de uma mesma campanha, apresentados em documentos diferentes”, o que

permite identificar fortes indícios de que a empresa ré buscava ocultar as irregularidades54. 

Os peritos também informaram a contaminação da atmosfera: 

Conforme  fls.  904  do  processo  de  INEA,  ainda  na  época  em  que  a  Bacia  de
Resfriamento era utilizada para resfriamento das águas de refrigeração já  havia
óleo  em  fase  livre  em  suas  águas  em  quantidade  tal  que  gerava  emissões
fugitivas  de  hidrocarbonetos  para  a  atmosfera. Segundo  o  documento,  esta
contaminação com óleo seria oriunda da refrigeração de equipamentos e das águas

52 Cf.  fls. 2476/2478 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
53 Cf. fl. 2479 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
54 Cf. fls. 2480/2481 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.

fls.65



     MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

                                   PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ 

pluviais contaminadas em épocas de chuva55. (grifei)

E dos efluentes:

Em 23/12/2010, fls. 1105 a 1107 dos autos do INEA, em vistoria realizada pelo
INEA constatou-se que os efluentes que saíam da Bacia de Resfriamento para o
rio  Iguaçu  possuíam  aspecto  esverdeado  indicando  contaminação  por
nutrientes. Através de análises laboratoriais, conforme “item IV.1.11.n” do presente
laudo,  confirmou-se a presença de uma grande quantidade de cianobactérias
nos efluentes da saída da Bacia de Resfriamento, perfazendo um total de 512.167
cel/ml56.  (grifei)

Diversos  eventos  ocorridos  em  dezembro  de  2011  que  causaram

extravasamento de óleo e parada dos equipamentos de tratamento são descritos. Os eventos

dizem respeito a “vazamento no teto flutuante do tanque TQU-137”, em 07/12/2011; falta de

energia  elétrica  que  paralisou  a  ETDI,  em  15/12/2011;  paralisação  da  segunda  lagoa

facultativa aerada (LFA2), em 16/12/2011; passarela em condições precárias de acesso sobre

a galeria que conduzia o efluente final até o Rio Iguaçu (P10), contendo grande quantidade de

óleo  em  suas  margens  e  contaminação  do  manguezal;  canaleta  suspensa,  que  levava  o

efluente  da  LFA 1 para  a  Calha  Parshall,  que  gerou o transbordamento  dos  efluentes;  e

vazamento de óleo pelo coletor de amostra do TQU-132, devido a uma deficiência da bomba

manual instalada no local. 

Quanto  aos  sistemas  de  drenagens,  os  peritos  verificaram  que  “havia

contribuições  indevidas  entre  as  canaletas  de  águas  contaminadas  e  pluviais,  baixa

capacidade de bombeio das BCs 402, 403 e 404 (águas contaminadas), necessidade de reparo

das canaletas de drenagem e aporte de óleo nas canaletas contaminadas e pluviais próximas

aos tanques de armazenamento de Petróleo”. 

Ademais,  demonstrou-se  que,  em  21/01/2010  e  de  24/05/2010  a

11/06/2010, as canaletas estavam “saturadas com óleo” e “demasiadamente sujas com óleo”:

55 Cf. fls. 2481/2482 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
56 Cf. fl. 2482 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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Em 07/12/2011 a REDUC constatou um vazamento no teto flutuante do tanque
TQU-137 (fls. 2321 a 2332).  A água que era drenada do teto para a canaleta
existente ao redor do tanque possuía óleo e, ao extravasar, contaminava o solo
ao  redor  do  tanque  e  as  canaletas  de  drenagem  de  água  contaminada
próximas. Na auditoria realizada de 24 a 28 de setembro de 2012 foi constatado
vazamento  de  óleo  pelo  coletor  de  amostra  do  TQU-132  (óleo  cru).  Embora
possuísse  bacia  primária  para  conter  possíveis  extravazamentos,  a  mesma
apresentava vazamento de óleo no seu entorno, direcionando o fluxo para a
canaleta  interna  que  apresentava  indícios  de  não  possuir  profundidade
suficiente  para  conter  o  óleo  vazado,  face  o  transbordamento  de  óleo  da
mesma. De acordo com o operador o vazamento ocorria no ponto de amostragem
devido uma deficiência na bomba manual. (grifei) 

Os técnicos  narraram  evidências  de  poluição  do  solo  pelos  efluentes:

“Também nesta  auditoria  foram evidenciadas  áreas  não pavimentadas e  a céu aberto

contaminadas  por óleo,  seja  por  águas  oleosas  vertidas  na  pavimentação  ou  ainda  por

resíduos oleosos que atingiam piso permeável com evidências de infiltração no solo” . 

Segundo o documento, o óleo, ao ser lançado no corpo receptor, em todas

as  suas  formas,  imediatamente sofre  alterações  em sua  composição  original,  gerando

produtos tóxicos57.  Os componentes mais tóxicos são o Benzeno, o Tolueno e o Xileno.

Tais substâncias apresentam considerável solubilidade em água, sobretudo o primeiro,

tornando os organismos marinhos extremamente vulneráveis. A absorção das substâncias

dá-se pelos tecidos, brânquias, ingestão direta da água ou de alimento contaminado. 

Além disso,  há  os  Hidrocarbonetos  Policíclicos  Aromáticos,  conhecidos

como HPA's ou PAHs, que são mais resistentes a biodegradação microbiológica. Trata-se de

substâncias fortemente absorvidas nos sedimentos, persistindo por muitos anos no ambiente.

O trecho a seguir apresenta maior detalhamento: 

Dentre os  componentes mais tóxicos dos hidrocarbonetos de petróleo, estão o
Benzeno,  Tolueno  e  o  Xileno.  Estas  substâncias  apresentam  considerável
solubilidade  em  água  (especialmente  o  benzeno),  o  que  torna  os  organismos
marinhos mais vulneráveis uma vez que absorvem estes contaminantes pelos
tecidos, brânquias, por ingestão direta da água ou de alimento contaminado.
Um outro grupo especial  dentro dos aromáticos,  que também são extremamente
tóxicos, são os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos, conhecidos como HPA's

57 Cf. fls. 2494/2498 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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ou PAHs.  Estes  compostos,  formados por múltiplos anéis  de benzeno,  são mais
resistentes  a  biodegradação  microbiológica,  e  bastante  persistentes  no  ambiente.
São  fortemente  absorvidos  nos  sedimentos,  persistindo  por  muitos  anos  no
ambiente.  Alguns  exemplos  mais  comuns  de  HPA's  presentes  no  petróleo  e
derivados  são  o  Naftaleno,  Antraceno,  Fenantreno  e  Benzopireno  e  seus  vários
isômeros. 

Os  efeitos  negativos  dessas  substâncias  são:  a)  morte  direto  por

recobrimento e asfixia;  b) morte direta por intoxicação; c)  morte de larvas e recrutas;  d)

redução na taxa de fertilização; e) perturbação nos recursos alimentares dos grupos tróficos

superiores;  f)  bioacumulação;  g)  incorporações  de  substâncias  carcinogênicas  h)  efeitos

indiretos subletais (morte ecológica).

Diante  de tal  cenário,  a  conclusão não poderia  ser  diferente.  Os peritos

afirmam categoricamente que os efluentes da REDUC causaram dano ao meio ambiente,

gerando a morte direta por recobrimento e asfixia de parte da vegetação característica

de mangue (Rizophora mangle).

Segundo o laudo, alguns dos efeitos não podem ser sentidos imediatamente,

pois  são  indiretos  e  subletais.  Contudo,  a  médio  e  longo  prazo,  causam a  incorporação

substâncias  carcinogênicas,  morte  ecológica,  perturbação  nos  recursos  alimentares  dos

grupos tróficos superiores, morte de larvas e recrutas e redução na taxa de fertilização. 

Ademais,  constata-se  a  presença  de  danos  potenciais  à  saúde  humana

gerados  por  Benzeno,  Tolueno,  Etilbenzeno  e  Xileno  (BTEX)  e  Naftaleno,  Antraceno,

Fenantreno, Benzoantraceno, Benzofluoranteno e Bonzopireno e seus vários isômeros (HPA),

todos constatados nos efluentes da REDUC.

Dada a relevância do tema, cabe citar trecho do laudo de forma integral, de

maneira a chamar a atenção do juízo:

Através de tudo o que foi exposto é possível concluir que os efluentes da REDUC
causaram dano ao meio ambiente, gerando a morte direta por recobrimento e
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asfixia de parte da vegetação característica de mangue (Rizophora mangle),
conforme relatório de vistoria n.º 3017/2011 (item IV.1.8.f do laudo). 

Alguns danos aos organismos presentes no manguezal, rio Iguaçu e Baía de
Guanabara não são percebidos diretamente, são efeitos indiretos e sub-letais
que  podem  ocorrer  a  médio  e  longo  prazo tais  como  a  incorporação  de
substâncias carcinogênicas, morte ecológica, perturbação nos recursos alimentares
dos grupos tróficos superiores,  morte de larvas  e recrutas  e redução na taxa de
fertilização. 

Também foram constatados  danos  potenciais  à  saúde humana  gerados  por
Benzeno,  Tolueno,  Etilbenzeno  e  Xileno  (BTEX)  e  Naftaleno,  Antraceno,
Fenantreno, Benzoantraceno, Benzofluoranteno e Bonzopireno e seus vários
isômeros (HPA), todos presentes nos efluentes da REDUC. 

Quanto  aos  BTEX,  o  benzeno  possui  potencial  efeito  carcinogênico  e
mutagênico. Investigações ocupacionais em diferentes indústrias mostram que o
benzeno desempenha incontestável risco aos humanos. Advertem, também, que a
inalação de tolueno e xilenos causam distúrbios no modo de falar, na visão,
audição, no controle dos músculos, além da associação entre benzeno e xilenos
podem  contribuir  para  o  surgimento  de  tumores  cerebrais. (Toffolo,
Francischett,  &  Greco,  2013).  O  caráter  leucemogênico  do  benzeno  é
amplamente reconhecido, sendo a leucemia mielóide aguda a mais frequente. A
toxidade está também relacionada ao surgimento de outras formas de doenças
onco-hematológicas,  como  linfoma  não-  Hodgkin,  mieloma  múltiplo  e
mielofibrose, embora em menor frequência. (Santos, 2009). 

Quanto  aos  HPA,  o  benzo(a)pireno,  benzo(b)fluoranteno,  benzo(k)fluoranteno,
dibenzo(a,h)pireno e dibeno(a,i)pireno são potencialmente carcinogênicos e dentre
eles, o que possui efeito mais potente é o benzo(a)pireno. 

A  exposição  pré  e  pós-natal  a  HPA  pode  produzir  efeitos  adversos  na
reprodução  e  no  desenvolvimento  dos  fetos.  A  maioria  dos  HPA  e  seus
metabólitos atravessam a placenta, devido à sua solubilidade em lipídeos.  A
exposição a grandes quantidades de HPA pode também danificar ou destruir
algumas células vermelhas do sangue humano. (Souza R. d., 2011). (grifei)

Verifica-se,  portanto,  que as substâncias presentes  nos  efluentes  vazados

trazem graves consequências para a saúde da fauna marinha, e também para a saúde humana,

possuindo inclusive, efeitos carcinogênicos, mutagênicos e bioacumulativo. 

Os impactos à flora são descritos à fl. 2516, quais sejam: mortalidade das

árvores;  desfolhação da copa;  mortalidade  das  raízes;  rachaduras  nas  cascas  das  árvores;

cicatrizes  epiteliais;  expansão das  lenticelas;  deformidades  nas  folhas/clorose;  propágulos

atrofiados/curvos; folhas atrofiadas; redução do número de folhas; alteração no número de

lenticelas; mortalidade da comunidade epífita; asfixia dos animais; morte da fauna devido à
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ação sobre processos celulares e fisiológicos; alteração da permeabilidade dos organismos;

alteração na densidade de moluscos; alteração na densidade de caranguejos. 

Ademais, os peritos informam que “continuamente e em diversas áreas

da refinaria,  havia pequenos gotejamentos e vazamentos de óleo no solo e em áreas

pavimentadas  entre  elas  pisos  e  canaletas”  e  que  “pelas  informações  contidas  nos

documentos analisados, este aporte contínuo de óleo ocorria desde, pelo menos, 1985”. E

acrescentam:  “mesmo  em  períodos  secos,  as  canaletas  contaminadas,  que  só  deveriam

receber óleo “eventualmente”, ficavam saturadas de óleo”58. 

Observou-se o seguinte quanto ao período de 2010 a 201359: 

A REDUC contribuiu para a poluição do rio Iguaçu, de, pelo menos, 2010 a 2013
através de seus efluentes em: 

(i) CBD1, durante os períodos chuvosos, com óleo proveniente da contaminação
cruzada entre as canaletas contaminadas e pluviais;

(ii) CBD2, durante os períodos chuvosos, com óleo proveniente das drenagens de
águas pluviais na curva da canaleta suspensa que levava os efluentes de LFA1 até a
Calha Parshall, além da contaminação cruzada entre as canaletas contaminadas e
pluviais.

(iii)  P10,  nos dias  23/12/2010,  30/08/2011,  24/10/2011,  07/11/2011,  08/11/2011,
09/11/2011,  22/12/2011,  através  de um ou mais  parâmetros  que se encontravam
acima  dos  limites  máximos  estabelecidos  pela  NT-  202.R10,  conforme  tabelas
contidas no item IV.1.6 do laudo.

(iv) P10, baseado nos RAEs de 2010 e 2011, através de um ou mais parâmetros que
se encontravam acima dos limites máximos estabelecidos pela NT-202.R10, nos
dias descritos a seguir, exceto para DBO, onde se considerou apenas as remoções de
abaixo de 85% e para amônia, onde se considerou apenas as remoções acima de 20
mg/l (limites “tolerados” pelo INEA até a entrada em funcionamento da nova ETDI
Etapa 2). 

Quanto ao exame realizado em fevereiro de 2019, os técnicos sublinharam

que persistia a contaminação cruzada entre as canaletas contaminadas e as de água pluviais

na área dos tanques de armazenamento de petróleo e nas tubovias, e informam que “apesar

58 Cf. fls. 2498/2499 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
59 Cf. fls. 2501/2502 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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das  Etapas  1  e  2  da  nova  ETDI  estarem  em  pleno  funcionamento,  efetuando  um

tratamento de alta tecnologia e extremamente eficiente,  ainda se utilizava o flotador

antigo (FL-1401) e as cinco lagoas (LEA, LMC1, LMC2, LFA1 e LFA2) no fluxo dos

efluentes”.

E concluem que,  em fevereiro de 2019,  “ainda era possível  constatar  a

presença de óleo em fase livre nos efluentes nas saídas das lagoas facultativas aeradas e na

entrada da Bacia de Resfriamento além da presença de barreiras absorventes e de contenção

em toda a extensão desta Bacia”60. 

Vale  aqui  destacar  alguns  pontos  constantes  das  respostas  aos  quesitos

formulados pelas partes61 :

A vazão de efluentes contaminados chegava a ser 5,5 vezes maior em períodos
de  muita  chuva,  sendo  que  o  excedente  era  lançado  diretamente  na  bacia  de
resfriamento, sem passar pela ETDI (trecho da resposta ao quesito 4 formulado pelo
MPF, à fl. 2506) (...) nestes períodos a ETDI não tinha capacidade de tratar este
excedente e o excesso de efluentes eram encaminhados, sem passar pela ETDI,
para a Bacia de Resfriamento, antes de serem lançados no rio Iguaçu, em PBR
(trecho da resposta ao quesito 7 formulado pelo MPF, à fl. 2508). 

Com  base  nos  documentos  examinados, não  foram  encontrados  indícios  de
derramamento acidental de óleo neste período (trecho da resposta ao quesito 13
formulado pelo MPF, à fl. 2513). 

Na vistoria realizada em 23/12/2010, RVT 165/10, em sobrevoo de helicóptero, o
INEA constatou manchas de óleo no rio Iguaçu, em adiantado estágio de dispersão,
já alcançando a Baía de Guanabara (trecho da resposta ao quesito 14 formulado
pelo MPF, à fl. 2514). Dentre os organismos da biota aquática os mais suscetíveis à
contaminação  por  óleos  derivados  de  petróleo  são  os  invertebrados  e  dos
ecossistemas diretamente afetados pelos derramamentos que o INEA registrou
os mais suscetíveis são os marinhos (baía de Guanabara) e o manguezal  (trecho
de resposta ao quesito 15 do MPF, à fl. 2516) 

Os HPA podem ser bioacumulados pelos invertebrados e assim sofrer magnificação
ao longo da cadeia alimentar. Também podem bioacumular em organismos com
carapaças,  como moluscos e  crustáceos,  e  outros  animais  bentônicos  (trecho de
resposta ao quesito 15 do MPF, à fl. 2516) 

O rio Iguaçu, imediatamente a montante ou a jusante da refinaria, não possui usos

60 Cf. fl. 2503 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
61 Cf. fl. 2505 e seguintes da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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consuntivos.  Entretanto,  como  este  rio  deságua  na  Baía  de  Guanabara  e  os
lançamentos de efluentes  da refinaria  encontram-se a  menos de 3 km desta,  os
efluentes da REDUC atingem áreas da baía de Guanabara podendo comprometer,
assim,  espécies  destinadas  à  alimentação  humana (resposta  ao  quesito  17  do
MPF, fls. 2519/2520). 

Os  danos  à  saúde  humana  não  ocorrem  apenas  através  do  abastecimento
público, também podendo ocorrer, de forma indireta, através da contaminação
da fauna, da flora e da atmosfera. Ademais, o segmento do rio Iguaçu, após o
lançamento da REDUC é de extensão mínima, desaguando nas águas da baía de
Guanabara, onde coexistem outros usos que devem ser considerados” (resposta ao
quesito 2 formulado pela defesa, fl. 2521). 

Na resposta  ao  quesito  n.°  4  da defesa,  os  peritos  informaram quais  as

condicionantes específicas da Licença de Operação FE007482 não foram atendidas62: 

Entretanto,  a  condicionante  de  n.º  2  não  estava  sendo atendida  pois  a  Outorga
vigente autorizava uma vazão máxima de efluente tratado,  a  ser  lançado no rio
Iguaçu,  de  no  máximo  612  m3/h,  enquanto  as  vazões  médias  lançadas  neste
período, apenas em P10, eram de 1075m3/h. 

Também não estavam sendo atendidas diversas outras condicionantes, dentre elas: 

• Condicionante de n.º 14, pois havia contaminação cruzada entre as canaletas de
águas  pluviais  e  contaminadas  havendo,  portanto,  lançamento  de  águas  de
drenagem e condensado provenientes de equipamentos, vasos e outros (efluentes
contaminados) nas canaletas de águas pluviais; 

• Condicionante de n.º 26,  pois os analisadores de óleos e graxas não estavam
operando; 

•  Condicionante de n.º  25,  pois  havia  ineficiência do bombeamento das  águas
contaminadas para a ETDI e das pluviais limpas para o rio Iguaçu. A baixa taxa de
bomabeamento por indisponibilidade das bombas resultava em refluxo das águas
para o sistema de coleta e consequente alagamento de algumas áreas da refinaria, o
que ocasionava a contaminação cruzada entre os sistema de águas pluviais limpas e
contaminadas. A indisponibilidade se dava pela demora na manutenção das bombas
que quebravam sem que houvesse reposição (item IV.1.9.a do presente Laudo); 

•  Condicionante  de  n.º  28,  pois  a  ETES  ficou  paralisada  durante  o  período
supracitado; 

• Condicionante  de  n.º  06,  nos  dias  descritos  a  seguir,  pois  os  valores  dos
respectivos parâmetros encontravam-se acima dos valores máximos estabelecidos
pela  NT 202-R.10:  •  02/12/2010  (fósforo).  •  23/12/2010  (O&G).  •  29/12/2010
(fósforo).  •  23/10/2011  (níquel  e  material  sedimentável).  •  07/11/2011 (O&G e
material  sedimentável).  •  08/11/2011  (O&G  e  fenóis).  •  09/11/2011  (fósforo  e
material sedimentável).  • 22/12/2011 (O&G e nitrogênio amoniacal).  • Todos os

62 Cf. fls. 2523/2524 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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dias dos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de
2011 (valores médios de fósforo). • Todos os dias dos meses de janeiro a agosto e
outubro a dezembro (valores médios material sedimentável). 

•  Condicionante de n.º  07 em função das eficiências  de remoção de DBO em
diversos  dias  abaixo  de  84%,  pois,  conforme  acordado  com  o  INEA,  seriam
tolerados valores acima de 85% até que fosse implantada a nova ETDI enquanto a
Dz-205.R-6 de 08/11/2007 estabelece como valor mínimo a eficiência de remoção
de DBO de 90%.

Na resposta ao quesito 5 da defesa, outrossim, eles atestaram que “deve ser

imputada à REDUC a violação de todos os lançamentos com concentração de amônia

acima de 20 mg/l e eficiência de remoção de DBO abaixo de 85%”63). 

Quanto perguntados pela defesa se concordavam que não houve danos reais

e  efetivos  à  saúde  humana  e  ao  meio  ambiente  causados  apenas  e  exclusivamente  pelo

lançamento  de  efluentes  da  REDUC  no  rio  Iguaçu,  os  peritos  responderam

NEGATIVAMENTE:

Apesar  da  poluição  do  rio  Iguaçu  não  poder  ser  atribuída  exclusivamente  ao
lançamento de efluentes da REDUC, visto que o referido corpo d'água também é
receptor  de  outras  fontes  de  poluição,  é  possível  afirmar que  estes  efluentes
contribuíram  para  a  poluição  do  rio  e  geraram  danos  ambientais,
principalmente pela presença de óleo em fase livre em seus efluentes (resposta ao
quesito 9 da defesa, fl. 2487). 

Com relação à  confiabilidade  dos  exames,  a  perícia  reputou inexistirem

elementos para suspeitar que a metodologia e os procedimentos de coleta e análises químicas,

realizada  pelo  laboratório  do INEA, não tenham seguido todas  as  exigências  normativas

(resposta ao quesito 11 da defesa, fl. 2531). Consideram igualmente que não há  elementos

para se afirmar que houve erro nos resultados das análises realizadas pelo INEA para o

parâmetro Óleos e Graxas, em 23/12/2010 (resposta ao quesito 14 da defesa, à fl. 2535): 

A condicionante 32 da licença n.º FE007482, vigente na época dos fatos, informa
que qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente deve ser

63 Cf. fls. 2524 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101.
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comunicada imediatamente ao serviço de controle de poluição ambiental da
FEEMA” (resposta ao quesito B - 2, fl. 2540). (grifei)

Ao serem indagados se no caso de transbordamento da canaleta suspensa

que liga  a  saída  LFA 1 à  saída  LFA 2,  o  efluente tratado desaguaria  na área  interna da

refinaria, com escoamento, por conseguinte, para a canaleta de efluente contaminado mais

próxima e provocação da volta ao início do tratamento, os peritos responderam que ISSO

NÃO OCORRIA, pois “o efluente que transbordava da canaleta suspensa em 21/12/2011

estava sendo drenado, por gravidade, para uma canaleta de águas pluviais limpas (...),

e, após, bombeado até CBD2, alcançando a Baía de Guanabara através do rio Iguaçu e

do canal tomada de água (CTA)” (resposta ao quesito complementar d, à fl. 2542). 

Note-se, em suma, que o laudo pericial apresentado  comprovou todos os

fatos narrados nesta Ação Civil Pública, e demonstrou que os danos ambientais relatados se

prolongavam ao menos até a data dos exames realizados, em 06/02/2019.
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X – INCÊNDIO NA REDUC EM 2015: FALHA NA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO

DE ENXOFRE 3350 (U-3350) E NÃO ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÃO E DE

OBRIGAÇÕES DO TAC Nº 006/2011

Não  bastassem  o  descumprimento  de  obrigações  e  condicionantes  e  o

episódio  de  vazamento  ocorrido  em  2011,  o  MPF  foi  provocado  a  atuar  em  razão  da

operação irregular da Refinaria Duque de Caxias/PETROBRÁS, após falha ocorrida

em  21/11/2015  na  Unidade  de  Recuperação  de  Enxofre  3350,  ocasionador  de  um

incêndio64.

Na representação, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação

e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias - SINDIPRETRO CAXIAS - informou que, em

situações como essa, a gerência da REDUC deve promover a redução de carga de várias

unidades e paralisar a Unidade de Recuperação de Enxofre U-1250, a fim de que a unidade

U-3300 consiga suprir o tratamento do gás ácido ante a falha de outros sistemas. Entretanto,

isso  não  teria  ocorrido,  uma  vez  que  a  produção  se  manteve  normal,  sem  qualquer

interrupção emergencial durante o episódio.

No  decorrer  da  instrução  do  Inquérito  Civil  Público  n.º

1.30.001.005680/2015-48, instaurado para apurar os fatos narrados pelo sindicato, o Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis apresentou o Parecer nº

02022.000088/2016-1165.  No  documento,  a  autarquia  concluiu-se  que  o  evento  reportado

ocasionou  grande  liberação  de  gases  tóxicos  in  natura na  atmosfera,  sem  a  adoção  de

medidas  de  contingência  aptas  a  minimizar  os  impactos  da  falha  técnica,  a  exemplo  da

suspensão temporária de processos geradores de gazes ácidos.

Tal registro também pode ser confirmado indiretamente pelo Relatório de

64Cf. fl. 2 do ICP 1.30.001.005680/2015-48.
65Cf. fls. 33/35 do ICP 1.30.001.005680/2015-48.
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Qualidade do Ar mais recente disponibilizado no site do INEA, referente ao ano base de

201566.  O  monitoramento  demonstrou  que  as  maiores  concentrações  horárias  e  o  maior

número de violações ao padrão de emissões de ozônio ocorreram na estação Campos Elíseos,

onde está instalada a REDUC.

O parecer  do  IBAMA afirma  que o  lançamento  de  H2S e  SOX para  a

atmosfera pode causar a chuva ácida, como se depreende do trecho a seguir:

o dano potencial esperado à população e ao meio ambiente provocado pelo
lançamento de H2S/SOX para a atmosfera é resultante da chuva ácida. O
contaminante, em contato com a água da chuva, formará o ácido sulfúrico
(H2SO4),  que  é  um ácido  forte  e  provoca  diversos  efeitos  deletérios  e
impactantes sobre o ecossistema. Por meio do Protocolo de Kyoto (1997)
as  nações  mais  desenvolvidas  estão  se  comprometendo  a  reduzir  suas
emissões  atmosféricas,  que  além de  provocarem a chuva  ácida,  também
provoca o efeito estufa”.

Impende sublinhar que o Protocolo de Quioto, mencionado no documento,

é  um tratado internacional  com compromissos  para  a  redução da emissão dos  gases  que

agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas,

como causa antropogênicas do aquecimento global.

Acresça-se que a redução da chuva ácida foi um dos temas abordados na

Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  e  o  Desenvolvimento,  também

conhecida como Eco-92. Cabe destacar, a esse respeito, que o ordenamento jurídico brasileiro

incorporou a Convenção sobre Diversidade Biológica em 1998 (Decreto n. 2.519), segundo a

qual:

1. Cada Parte Contratante, na medida do possível e conforme o caso, deve: 

a) Estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação de impacto
ambiental  de  seus  projetos  propostos  que  possam  ter  sensíveis  efeitos

66Disponível em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_dimfis_gear/documents/document/zwew/mtmx/~edisp/inea0131852.pdf
> Acesso em 27/11/2019.
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negativos na diversidade biológica, a fim de evitar ou minimizar tais efeitos
e, conforme o caso, permitir a participação pública nesses procedimentos; 

b)  Tomar  providências  adequadas para  assegurar  que sejam devidamente
levadas em conta as consequências ambientais de seus programas e políticas
que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica (artigo
14).

Considerando que os  fatos  denunciados foram analisados  e  confirmados

pelo IBAMA (Parecer do IBAMA 02022.000088/2016-11), ato administrativo com presunção

de legitimidade e certificação técnica, a Petrobras deve responder pelo ilícito. 

Mas não é só isso. Pouco tempo depois desse episódio, às 16h05min do dia

31 de agosto de 2016, uma equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Duque

de  Caxias  constatou  a  emissão  de  uma  grande  quantidade  de  substâncias  queimadas

originadas da REDUC, gerando uma fumaça preta fora da normalidade e, provavelmente, de

elevado nível tóxico. 

De modo a confirmar a situação evidenciada, utilizou-se a chamada “Escala

Ringelman”, com base na MF-0520.R-4 - MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO VISUAL

DE EMISSÕES PROVENIENTES DE COMBUSTÃO EM FONTES ESTACIONÁRIAS,

que resultou em uma avaliação calorimétrica de densidade de fumaça em 60%. Em razão

disso, a Petrobras foi multada em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos termos do

Auto de Infração DEFIS nº 32/16. 

O documento  afirma  que  “o  INEA emitiu  alerta  de  saturação  da  Bacia

Aérea 3 (Campos Eliseos), durante a ocorrência da emissão da fumaça preta na REDUC,

indicando a emissão dos seguintes poluentes: SO2, NO2, CO2, NO e O3”.  A Secretaria de

Meio Ambiente de Duque de Caxias, nessa mesma oportunidade, noticiou fortes indícios de

fraude envolvendo os 4 Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar, na medida em que

tais aparelhos foram desligados exatamente quando o sinistro ocorreu67: 

67Cf. fl.775/785 do IC 1.30.017.000102/2007-36
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Diante das constatações já descritas no texto acima, deve-se adicionar que,

no dia do evento (31/08/2016) e no mesmo horário, as 04 Estações de Monitoramento da

Qualidade do Ar monitoradas pelo INEA em Duque de Caxias saíram do ar, o que dificultou

o entendimento do que estava acontecendo, pois era necessário haver dados para avaliar o

ocorrido naquele momento, sendo que, no dia anterior no mesmo horário e posterior também

no mesmo horário todas estavam operando.

Em 2 de abril de 2019, o Ministério Público Federal visitou a REDUC. Na

ocasião, a gerência da refinaria informou que os sistemas de conversão de ácido sulfúrico em

enxofre atualmente convertem 98% dos materiais tóxicos levados às unidades de recuperação

de  enxofre,  sendo  o  excedente  lançado  na  atmosfera  pelo  “flare”  do  equipamento.  Essa

melhoria teria ocorrido por conta da implementação de exigências fixadas em TAC celebrado

com o Instituto Estadual do Ambiente em 2011.

Considerado que essa medida isoladamente não possui aptidão para impedir

a reiteração dos vazamentos, expediu-se a Recomendação nº 06, em 24 de maio de 201968,

que contém a seguinte parte final:

RESOLVE RECOMENDAR a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) que 

I  -  ELABORE  planejamento  organizacional  e  financeiro,  até  26  de
dezembro  de  2019,  para  adequar  sua  atividade  produtiva  exercida  na
Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) aos padrões fixados na Resolução
CONAMA n. 436, de modo a concluir todas as melhorias necessárias antes
de 26 de dezembro 2021;

II  –  INTERROMPA  os  processos  emissores  de  gases  ácidos  caso
evidenciado qualquer problema nas Unidades de Recuperação de Enxofre
da  Refinaria  Duque  de  Caxias,  de  modo  a  evitar  a  repetição  do  evento
ocorrido em 2015, que ocasionou a elevação dos níveis de emissão a partir
de falha técnica da Unidade 3350; 

III - ATUALIZE as medidas previstas no Plano de Emergência de Parada
das Unidades de Recuperação de Enxofre PE-4AD-00479-0 (desatualizadas
desde 15/05/2012), à luz dos problemas apontados pelo IBAMA no Parecer

68Cf. fls. 21/27 do Inquérito Civil Público n.º 1.30.001.005680/2015-48.
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02022.000088/2016- 11/IBAMA e as torne vinculantes até 26 de dezembro
de 2019; e 

IV - INFORME se o financiamento de 200 milhões de dólares tomado do
New Development Bank para “projetos favoráveis ao meio ambiente nas
refinarias Duque de Caxias (Reduc) e Gabriel  Passos (Regap) objetiva a
compra  e  instalação,  entre  outras  medidas,  dos  analisadores  de  relação
H2S/SOx  no  gás  residual  emitido  pelas  Unidades  de  Recuperação  de
Enxofre exigidos pela Resolução CONAMA436.

Apesar  do  esforço  deste  órgão  para  solucionar  a  questão  no  âmbito

extrajudicial, certificou-se o desatendimento parcial das recomendações em 29 de agosto de

2019.69 

Em complemento ao inquérito de 2015, os elementos probatórios obtidos

nas apurações desenvolvidas nos Inquéritos Civis Públicos n.º 1.30.017.000102/2007-36 e n.º

1.30.017.000156/2012-69 revelam que não houve a adoção de medida concretas para impedir

a repetição dos episódios ocorridos entre os anos de 2015 e 2016.

O TAC nº  006/2011 teria  a  aptidão de solucionar  tais  deficiências.  Mas

como foi  substancialmente descumprido,  as irregularidades e potenciais  riscos ambientais

permanecem. Quanto a isso, reitere-se que o Relatório de Encerramento do TAC70 menciona

as seguintes ações descumpridas:

AÇÕES ATENDIDAS PARCIALMENTE

69Cf. fl. 147 do Inquérito Civil Público n.º 1.30.001.005680/2015-48.
70Cf. fls. 1641/1673 do E-07/500955/2011 e fls. 1002/1034 do ICP 1.30.017.000102/2007-36.
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ITENS DO PLANO DE AÇÃO: 21, 22 e 23

Descrição das ações 21, 22 e 23: Monitoramento contínuo dos níveis de

emissões de NOx e SOx. Escopo: Instalação de CEMSs (Sistema de Monitoração Contínua

de Emissões, conforme NOP-01) para monitoramento das emissões de óxidos de enxofre

(SOX) e nitrogênio (NOX). O mesmo sistema será usado para a medição de vazão de gás

emitido, quantidade de oxigênio (02) e quantidade de água (umidade).

AÇÕES NÃO ATENDIDAS

ITENS DO PLANO DE AÇÃO: 4, 18, 19 e 20

Descrição da ação 4: Tratamento das correntes de gás residual gerados nas

unidades de destilação da planta de lubrificantes possibilitando a redução de 97% de emissão

de SOx na U-1710 e U-1510, com base no Cenário Referencia apresentado no Balanço de

Emissões.  Anexo  II  deste  TAC.  Escopo:  Unidade  de  Tratamento  DEA,  Sistemas  de

Compressão de Carga, adaptações e investigações.

Descrição da ação 18: Permitir um melhor gerenciamento do sistema de

tochas da REDUC, com rastreamento ou identificação em tempo real das principais fontes de

descartes, disponibilizando os dados para o INEA e adotando medidas de calibração. Escopo:

instalação de medidores de vazão em unidades para permitir a identificação de qual unidade

estará descartando para o flare. As unidades que terão medição são: 1210, 1250, 1510, 1710,

1910, 2900, 3300, 3350 e 4200.

Descrição das ações 19 e 20: Permitir um melhor gerenciamento do sistema

de tochas da REDUC, com rastreamento ou identificação em tempo real das principais fontes

de  descartes,  disponibilizando os  dados para o INEA e adotando medidas  de calibração.

Escopo: instalação de medidores de vazão em unidades para permitir a identificação de qual

unidade estará descartando para o flare. As unidades que terão medição são: 1210, 1250,

1510, 1710, 1910, 2900, 3300, 3350 e 4200.
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Assim, além da responsabilização da REDUC pelo episódio de novembro

de 2015, é necessário garantir  o cumprimento de obrigações cuja exigência já havia sido

apresentada em momento anterior.
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XI  -  SÍNTESE  DAS  VIOLAÇÕES  CONSTATADAS  QUANTO  AO

DESCUMPRIMENTO  DE  CONDICIONANTES  DE  LICENÇAS  E  DE

OBRIGAÇÕES DO TAC N.º 006/2011

• As Licenças de Operação FE007284, FE007482 e FE007990, emitidas

em 2005,  disciplinavam o funcionamento  da refinaria  até  2010,  quando foram objeto de

pedido  de  renovação,  situação  que  permitiu  a  operação  do  empreendimento  em  caráter

precário até a análise conclusiva da solicitação;

• Durante  esse  período,  a  REDUC  apresentou  um  EIA/RIMA para

ampliação  da  U-1250  (Unidade  de  Craqueamento  Catalítico),  otimização  da  U-1210

(Unidade  de  Destilação  Atmosférica),  instalação  da  Caldeira  de  Geração  de  Vapor  e

implantação do PLANGÁS;

• O INEA concedeu a Licença Prévia FE013604/2007 e a Licença de

Instalação FE14424/2008, atos administrativos em que o INEA fixou metas para reduzir os

poluentes  atmosféricos,  principalmente  os  considerados  precursores  para  a  formação  de

ozônio;

• Vistorias  e  Relatórios  de  Acompanhamento  das  Licenças  Operação

FE007284/2005, FE007482/2005 e FE007990/2005 concluíram que as metas assumidas pela

REDUC através dos Planos de Ação não estavam sendo cumpridas;

• O  INEA  emitiu,  então,  os  Autos  de  Constatação

GELINCON/00000781/2009 e GELINCON/00000782/2009;

• Entre  os  empreendimentos  previstos  na  LP  FE013604/2007  e  LI

FE14424/2008, somente o PLANGÁS foi concluído, com a LO IN024331 emitida em 2013;
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•  Mesmo  descumpridas  as  condicionantes  das  LOs  FE007284/2005,

FE007482/2005, FE007990/2005, LP FE013604/2007 e LI FE14424/2008, o INEA celebrou

TAC em 2011 e emitiu a Licença de Operação e Recuperação IN019141 em 2012;

• Paralelamente  às  discussões  que  vinham  sendo  realizadas  entre  o

INEA e a Petrobras para firmar tal ajuste, mais precisamente no dia 10 de agosto de 2011,

ocorreu  um  vazamento  de  óleo  da  REDUC  para  Rio  Iguaçu,  Baía  de  Guanabara  e

manguezais adjacentes;

• Em  razão  disso,  o  INEA  lavrou  o  Auto  de  Infração

COFISEAI/00135144, que multou a refinaria em R$ 3,3 milhões. Essa multa, contudo, foi

absorvida pelo TAC;

• O vazamento de óleo deu origem a apurações na esfera penal. Como

resultados  do  Inquérito  Policial  n.º  21/2011,  o  MPF  denunciou  a  Petrobras  e  dois

funcionários  em  20  de  setembro  de  2012,  dando  a  origem  ao  Processo  n.º  0810735-

07.2011.4.02.5101;

• O Laudo Técnico Pericial  n.º  1078/2019 atestou as constatações do

INEA, em 06 de junho de 2019;

• Em 21 de novembro de 2015, um incêndio atingiu a REDUC, após

falha na  Unidade  de  Recuperação  de  Enxofre  3350,  ocasionador  de  um  incêndio.  O

SINDIPRETRO CAXIAS - informou que, em situações como essa, a gerência da REDUC

deve promover a redução de carga de várias unidades e paralisar a Unidade de Recuperação

de Enxofre U-1250, mas isso não ocorreu;

• Em junho de 2019, a instituição Hidrosfera Oceanografia e Consultoria

Ambiental  Ltda.  apresentou  o  Relatório  Final  da  Auditoria  Ambiental  de  Conformidade

Legal. Tal relatório também destacou um sério conjunto de irregularidades; 
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• O INEA, por sua vez, apresentou o Relatório de Encerramento do TAC

em 2 de julho de 2019 com um grupo de medidas parcialmente não atendidas (ITENS DO

PLANO DE AÇÃO: 21, 22 e 23) e outras tantas integralmente descumpridas (ITENS DO

PLANO DE AÇÃO: 4, 14, 18, 19 e 20); 

• Em suma,  todo  a  acervo  probatório,  com destaque  para  três  fontes

específicas, elaboradas por fontes independentes e para finalidades diversas, convergem em

grande  medida  para  as  mesmas  conclusões,  quais  sejam:  a  REDUC  é  causadora  de

significativo  impacto  ambiental  da  Baia  de  Guanabara,  manguezais  e  corpos  hídricos

adjacentes, bem como contumaz poluidora do ar.
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XII - OS DANOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE

Os tópicos anteriores demonstraram que a REDUC não cumpre diversas

obrigações  do  TAC nº  006/2011  e  desrespeita  atos  administrativos  autorizadores  de  seu

funcionamento, com destaque para as condicionantes das licenças de operação existentes.

Pretende-se,  neste  tópico,  demonstrar  como  a  falta  de  cumprimento  de

obrigações  e  de  limites  estabelecidos  pelos  órgãos  ambientais  acarreta  danos  ao  meio

ambiente e à saúde da população.

Segundo o Parecer Técnico n. 249/2014, da 4ª Câmara de Coordenação

e Revisão do MPF, elaborado no curso da  Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101, os

manguezais dos rios Sarapuí e Iguaçu e da Baía Guanabara foram ambientes diretamente

afetados  pelo  vazamento  de  óleos  e  derivados  provenientes  da  REDUC,  isso  porque  a

presença  de  hidrocarbonetos  originados do  petróleo  nesses  ecossistemas  ocasiona  efeitos

letais e subletais nas espécies da fauna e flora que ocupam esses ecossistemas. 

A cobertura  das  raízes  das  plantas  de  mangue  por  película  de  óleo  obstrui  as
lenticelas,  que são responsáveis pela respiração aérea e da qual dependem essas
raízes. Se as células radiculares deixarem de obter oxigênio atmosférico ocorrerá a
necrose dos tecidos e a  inviabilização de suas funções fisiológicas (absorção de
nutrientes, sustentabilidade da planta no substrato etc.). A planta pode apresentar
carência de nutrientes, identificável visualmente pelo amarelamento das folhas. Em
alguns  casos,  dependendo  da  quantidade  de  óleo  e  do  tempo  de  cobertura  da
película oleosa nas raízes, pode haver a morte dos indivíduos, identificável pelo seu
tombamento. Esse é um tipo de impacto que pode ser visualizado em imagens de
satélite (diminuição da cobertura vegetal pela morte de indivíduos arbóreos).

O óleo também recobre indivíduos da fauna, a exemplo de caranguejos, moluscos,
crustáceos  e aves,  ocasionado a morte  dos indivíduos afetados e a  alteração  na
dinâmica e estrutura das comunidades biológicas que interagem no ecossistema de
manguezal. Esse tipo de impacto pode ser visualizado em excursões de campo logo
após  o  evento  acidental  que  promoveu  a  poluição  do  ecossistema  por  óleo  e
derivados.

Há também efeitos subletais que não são detectados em imagens de satélite e não
são visualizados em excursões a campo. Os diversos derivados de petróleo podem
permanecer no sedimento de manguezal por anos (inclusive décadas), ocasionando
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interferências nas funções celulares e fisiológicas dos organismos da fauna e flora,
alterações nos padrões de reprodução, ruptura da cadeia alimentar e mudanças nas
características populacionais (VEIGA, 2003).  Entre os derivados de petróleo há
compostos altamente tóxicos,  como o benzeno (carcinogênico e mutagênico),
tolueno  e  xileno. Os  efeitos  subletais  não  são  detectados  por  observações  de
imagens de satélite ou visualizações da presença/ausência de componentes da biota
em campo, pois requerem coletas de material biológico e análises laboratoriais mais
sofisticadas.

 Dependendo da quantidade de poluentes depositados nas plantas e das condições
ambientais que favoreçam o estabelecimento de novos indivíduos, a recomposição
vegetai  pode  ser  relativamente  rápida.  Em  contrapartida,  os  impactos  subletais
ocasionados  pelo  derrame  de  óleos  e  derivados  em  manguezais  podem  ser
observados por períodos longos,  pois  os poluentes  podem penetrar  em camadas
inferiores do sedimento a partir das tocas de caranguejos, nas quais a remoção por
intemperismo é mais demorada.

O  Laudo n.º  1078/2019,  elaborado  no  curso  do  referido  processo  pelo

perito do juízo, também comprovou tal potencialidade danosa. Assim, salientou os malefícios

causados aos organismos vivos pela contaminação originada da REFINARIA DE DUQUE

DE CAXIAS, de modo a afastar qualquer justificativa para a manutenção do funcionamento

da refinaria sob os parâmetros atualmente vigentes:

Os  danos  à  saúde  humana  não  ocorrem  apenas  através  do  abastecimento
público, também podendo ocorrer, de forma indireta, através da contaminação
da fauna, da flora e da atmosfera. Ademais, o segmento do rio Iguaçu, após o
lançamento da REDUC é de extensão mínima, desaguando nas águas da baía
de  Guanabara,  onde  coexistem  outros  usos  que  devem  ser  considerados”
(resposta ao quesito 2 formulado pela defesa, fl. 2521). […] (grifei)

Segundo  o  documento,  os  efluentes  da  REDUC  possuíam  benzeno,

tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX) além de Naftaleno, Antraceno, Benzofluoranteno,

Benzoantraceno,  Fenantreno,  Dibenzopireno,  Benzopireno  e  seus  vários  isômeros

(HPA), compostos potencialmente danosos ao meio ambiente e à saúde humana que, mesmo

assim,  eram lançados  tanto  do  rio  Iguaçu quanto  da  Baía  de Guanabara  sem tratamento

prévio.

As graves consequências dessas substâncias são apresentadas à fl. 2528 do

Laudo n. 1078/2019:  mesmo em baixas concentrações, podem interferir nos processos
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vitais,  ocasionando  distúrbios  no  fígado,  sistema imunológico,  leucemia,  tumores  no

pulmão e no estômago, além de transtornos como danos às células sanguíneas, tecidos

ósseos, sistema nervoso, dermatite de contato na pele, mucosa e olhos.

Os HPA são compostos especialmente tóxicos, potencialmente carcinogênicos aos
organismos  marinhos  e  podem  causar  câncer  em  peixes  e  moluscos  além  de
tumores em moluscos, briozoários e algas.  Também podem ser  bioacumulados
pelos invertebrados principalmente em organismos com carapaças, como moluscos
e crustáceos, e outros organismos bentônicos e assim sofrer magnificação ao longo
da cadeia alimentar. (Favrod, 2012). 

Outros efeitos que podem ser observados em organismos atingidos por óleo que
contém uma maior fração de HPA são: distúrbio no fígado, sistema imunológico,
leucemia, tumores no pulmão e no estômago. Transtornos como danos às células
sanguíneas, tecidos ósseos, sistema nervoso, dermatite de contato na pele, mucosa e
olhos também podem ocorrer (Correia & Bezerra, s/d). 

A exposição humana aos HPAs se dá principalmente através da contaminação
ambiental. A agência de Proteção Ambiental  (Environmental Protection Agency-
EPA)  dos  Estados  Unidos  lista  vários  hidrocarbonetos  policíclicos  aromáticos
(HPA)  como  compostos  poluentes  de  prioridade  ambiental  e  que  devem  ser
frequentemente monitorados, devido ao fato de serem considerados carcinogênicos,
mutagênicos,  teratogênicos,  além de  possuírem  outros  efeitos  tóxicos  aos  seres
vivos e terem a capacidade de se bioacumular nas diferentes cadeias alimentares.
(Ankley, 1997) (Netto, 2000). 

A  exposição  pré  e  pós-natal  a  HPA  pode  produzir  efeitos  adversos  na
reprodução  e  no  desenvolvimento  dos  fetos. A  maioria  dos  HPA  e  seus
metabólitos  atravessam  a  placenta,  devido  à  sua  solubilidade  em  lipídeos.  A
exposição  a  grandes  quantidades  de  HPA pode  também  danificar  ou  destruir
algumas células vermelhas do sangue humano. (Souza R. d., 2011). 

Mesmo em baixas  concentrações,  o  óleo  pode  interferir  nos  processos  vitais  à
reprodução. Modificando o ciclo reprodutivo, toda a cadeia alimentar é afetada,
acarretando danos irreparáveis ao ecossistema. (Borges, 2012). […]

A inalação de tolueno e xilenos causam distúrbios no modo de falar, na visão,
audição, no controle dos músculos, além da associação entre benzeno e xilenos
que podem contribuir fis 2í para o surgimento de tumores cerebrais. (Toffolo,
Francischett, & Greco, 2013).  (grifei)

Considerando que tais  metais  podem ser bioacumulados e,  assim,  sofrer

magnificação  ao  longo  da  cadeia  alimentar,  o  consumo  pescado  proveniente  das  águas

contaminadas pela REDUC pode trazer sérios riscos à saúde. Em adição, foram identificadas

áreas  do empreendimento com  grande aporte de óleo a céu aberto,  sem a exigência de

máscaras  ou  equipamentos  de  proteção  capazes  de  minimizar  os  riscos  à  exposição  dos

fls.87



     MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

                                   PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ 

trabalhadores ali presentes à contaminantes dispersos no ar:

Não  eram  apenas  os  efluentes  que  geravam  danos.  Durante  os  exames
realizados em 2019 constatou-se que, na área onde se localizava o SAO oleoso e
o flotador FL-1401, havia placas advertindo quanto a presença de benzeno,
havendo a obrigatoriedade do uso de máscaras. Entretanto, como não havia esta
obrigatoriedade nas  demais  áreas,  principalmente  na  área  do  SAO contaminado
(aberto), nas lagoas de aeração e nas áreas onde havia os tanques de armazenamento
de petróleo, ressaltando-se que em todas estas áreas havia grande aporte de óleo
a céu aberto, as máscaras não eram utilizadas.  (grifei)

O benzeno, em específico, é um agente carcinogênico e mutagênico que

desempenha incontestável risco aos humanos. Segundo a perícia, o caráter leucemogênico

dessa  substância  é  amplamente  reconhecido,  sendo  a  leucemia  mielóide  aguda  a  mais

frequente. A toxicidade está também relacionada ao surgimento de outras formas de doenças

onco-hematológicas, como linfoma não-Hodgkin, mieloma múltiplo e mielofibrose.

Segundo a perícia, apesar de os efluentes da REDUC possuírem benzeno,

tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX), não era realizada qualquer análise acerca da presença

desses compostos, individualmente, nos efluentes da refinaria, examinando-se tão somente as

concentrações dos óleos em geral. 

Nesse  sentido,  a  resposta  ao  quesito  9  do  Laudo  n.  1078/2019  merece
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destaque.  Quanto  perguntados pela  defesa  se  concordavam que não houve danos  reais  e

efetivos  à  saúde  humana  e  ao  meio  ambiente  causados  apenas  e  exclusivamente  pelo

lançamento  de  efluentes  da  REDUC  no  rio  Iguaçu,  os  peritos  responderam

NEGATIVAMENTE:

Apesar  da  poluição  do  rio  Iguaçu  não  poder  ser  atribuída  exclusivamente  ao
lançamento de efluentes da REDUC, visto que o referido corpo d'água também é
receptor  de  outras  fontes  de  poluição,  é  possível  afirmar que  estes  efluentes
contribuíram  para  a  poluição  do  rio  e  geraram  danos  ambientais,
principalmente pela presença de óleo em fase livre em seus efluentes (resposta ao
quesito 9 da defesa, fl. 2487).

Entre os danos causados pela presença de óleo em fase livre nos efluentes

da refinaria, destacou-se a morte direta por recobrimento e asfixia de vegetação. Isso porque

o INEA constatou, durante a vistoria realizada na REDUC em 30/08/2011, a existência de

plantas características de mangue (rizophora mangle) impregnadas por camada sólida de uma

substância escura que, após análise em laboratório, confirmou-se tratar de óleo. Os danos ao

manguezal foram assim listados:

Morte direta por intoxicação; Morte direta por recobrimento e asfixia; Morte de
larvas  e  recrutas;  Redução  na  taxa  de  fertilização;  Perturbação  nos  recursos
alimentares dos grupos tróficos superiores gerando redução na riqueza (número de
espécies)  e  alteração  na  composição  das  espécies  com aumento  nas  densidades
populacionais de espécies resistentes (oportunistas) e desaparecimento das espécies
mais  sensíveis;  Bioacumulação  e  Biomagnificação;  Incorporação  de  substâncias
carcinogênicas; Efeitos indiretos subletais (morte ecológica). 

Além disso,  ficou  evidenciado o lançamento de resíduos oleosos  no rio

Iguaçu e no Canal de Tomada de Água (CTA), a partir dos pontos identificados como P10 e

CBD2, sem tratamento adequado (apenas gradeamento): CBD2 é um dos pontos integrantes

do sistema de drenagem das águas fluviais limpas. O ponto P10, por sua vez, é uma das

saídas da Estação de Tratamento de Despejos Industriais – ETDI:

Outro  dano constatado  se  refere aos  efluentes  lançados em CBD2.  Conforme a
planta  de  drenagem apresentada  pela  REDUC,  os  transbordamentos  de  efluente
tratado possuindo filme oleoso ao longo da canaleta suspensa, que levava o efluente
da LFA 1 até a calha parshall, eram drenados por uma canaleta de efluente pluvial,
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direcionados  para  CBD2  e  lançados,  sem  tratamento  adequado  (apenas
gradeamento), no rio Iguaçu e no canal de tomada de água (CTA). 

Ademais, os óleos que vazavam dos tanques de armazenamento de petróleo e das
tubovias  próximas  eram,  em  períodos  chuvosos,  misturados  às  águas  pluviais,
drenados para as  canaletas  de  águas pluviais,  face a contaminação  cruzada que
ocorria, sendo direcionados para CBD2 e lançados, sem tratamento, no rio Iguaçu e
no canal de tomada de água (CTA).

Na  oportunidade,  a  Petrobras  tentou  desqualificar  os  resultados

apresentados pelo INEA sob o argumento de que as análises realizadas por laboratório

contratado pela REDUC seriam divergentes. A perícia, entretanto, afastou essa tese:

Pelo  contrário,  não  foram  encontrados  elementos  para  se  suspeitar  que  a
metodologia  e  os  procedimentos  de  coleta  e  análises  químicas,  realizada  pelo
laboratório do INEA, nâo tenham seguido todas as exigências normativas. 

O INEA, órgão estadual que substituiu a antiga FEEMA, é o órgão competente e
responsável pela aprovação dos métodos de coleta e análise das amostragens de
efluentes líquidos e corpos d’água e pela qualificação de laboratórios para análise
de amostras de efluentes para fim ambientais administrativos. 

Quando ocorrem condições específicas ou adversas no momento das coletas, em
geral,  são  indicadas nos relatórios  de vistoria  ou mesmo nos Laudos e  boletins
emitidos para que a utilização desses dados esteja sujeita a uma análise crítica. É o
caso  por  exemplo  de  determinadas  coletas  realizadas  apenas  para  uma
caracterização qualitativa, ou para se obter indícios de determinada contaminação
ou ocorrência, não sendo o objetivo a quantificação de certos parâmetros. 

Cumpre ainda esclarecer que o laboratório contratado pela REDUC para realizar as
amostragens  e  análises  dos  efluentes  da  refinaria,  QUIMIFACTOR,  foi
descredencíado pelo INEA em dezembro de 2011 e que os pontos de coleta no rio
Iguaçu, P2 e P3, não retratam a real  influência dos despejos da REDUC no rio
Iguaçu pois não incluem os lançamentos em CBD1 e CBD2.

Ressalte-se, por oportuno, que o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-

Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ) na década de 1990 incluiu em estudo

informações fornecidas pelas comunidades locais e pelo posto de Saúde de Campos Elíseos –

REDUC/Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Os resultados apontaram altos índices de

doenças respiratórias naquela região. Nas conclusões apresentadas, os problemas de saúde

estariam  relacionados  com  a  acidificação  do  ambiente,  resultado  das  emissões  gasosas.

Situação essa apta a também gerar a deterioração do solo e dos rios71.

71  Cf. RAULINO, Sebastião Fernandes. Construções sociais da vizinhança: temor e consentimento nas 
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Um exemplo dessas emissões gasosas prejudiciais estaria no Relatório da

Qualidade do Ar mais recente disponibilizado no site do INEA, referente ao ano base de

201572.  O  monitoramento  demonstrou  que  as  maiores  concentrações  horárias  e  o  maior

número de violações ao padrão de emissões de ozônio ocorreram na estação Campos Elíseos,

onde instalada a REDUC. 

Outro  estudo,  dessa  vez  realizado  pela  Fiocruz  em  2017  na  região  de

Campos Elíseos, região essa que abriga a REDUC, aponta a indústria petroquímica como um

dos maiores produtores de benzeno, agente químico classificado pela Agência Internacional

de Pesquisa em Câncer como reconhecidamente carcinogênico para humanos (grupo 1) e

associado ao desenvolvimento de leucemias. 

representações dos efeitos de proximidade entre grandes empreendimentos industriais e populações 
residentes. 2009. 338f . Tese (Doutorado) – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. lino. – 2009.

72  Disponível em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_dimfis_gear/documents/document/zwew/mtmx/~edisp/inea0131852.
pdf> Acesso em 27/11/2019.
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O trabalho científico comparou as taxas de leucemia de 19 municípios do

Estado do Rio de Janeiro, e observou que Duque de Caxias apresentou uma das taxas mais

elevadas (5,3),  sugerindo a exposição da população residente naquele distrito.  Avaliações

hematológicas compatíveis com a contaminação por benzeno foram observadas em 33% dos

190 voluntários participantes neste estudo73.

Note-se,  em  suma,  que  violações  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  se

complementam, tendo ensejado a intervenção do Poder Judiciário no caso. 

Passa-se,  a  seguir,  a  detalhar  os  fundamentos  jurídicos  que respaldam a

presente demanda.

73  Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/25767> Acesso em 27 nov. 2019.
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XIII  –  A  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL E  A  LEGITIMIDADE  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A Justiça  Federal  é  competente  para  o  processamento  e  julgamento  da

demanda com fundamento no artigo 109, inciso I, da Constituição, tendo em vista que há

bem jurídico da União a ser tutelado no presente caso, como os manguezais e a Baía de

Guanabara.  Esta última é um golfo oceânico enquadrado pelo artigo 2º, a,  do Código de

Águas, na categoria de águas públicas de uso comum. 

Artigo 2º, a, do Decreto n. 24.643/34 (Código de Águas): são águas públicas de uso
comum:  a)  os  MARES  TERRITORIAIS,  nos  mesmos  incluídos  os  golfos,
bahias, enseadas e portos. (grifei)

Nesse sentido, a poluição de águas sob domínio da União pela REDUC,

objeto  da  presente  demanda,  localizada  no  município  de  Duque  de  Caxias,  distrito  de

Campos Elíseos, RJ, atrai o interesse federal na resolução do feito, especialmente frente ao

potencial danoso que um vazamento de óleo, seja diretamente na Baía de Guanabara, seja a

partir  do Rio Iguaçu, pode causar a toda biota marinha pertencente ao ecossistema local.

Esse, inclusive, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Trata-se de recurso extraordinário, interposto com suporte na alínea “a" do
inciso  III  do  art.  102  da  Constituição  Republicana,  contra  acórdão  do
Tribunal  Regional  Federal  da  2a Região.  Acórdão  assim  ementado  (fls.
2002):  “PENAL -  CRIME AMBIENTAL -  BAÍA DA GUANABARA -
MAR  TERRITORIAL  -  PATRIMÔNIO  DA  UNIÃO  -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL I  -  Em regra,  compete  à
Justiça Estadual o processo de julgamento dos feitos relacionados a crimes
ambientais.  II - A competência da Justiça Federal é restrita aos crimes
ambientais cometidos em detrimento de bens, serviços e interesses da
União, ou de suas autarquias ou empresas públicas. III - Depreende-se
da leitura do art. 20, VI da Constituição Federal c/c o art. 2° do Decreto
n° 24.643/34 (Código de Águas) e outros dispositivos legais que a Baía
da  Guanabara  pertence  ao  patrimônio  da  União,  ensejando  a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação
penal. IV  -  Recurso  provido.  ”  2.  Pois  bem,  a  parte  recorrente  alega
violação ao inciso IV do art. 109 da Magna Carta de 1988. 3. A seu turno, a
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Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral  Rodrigo  Janot  Monteiro  de  Barros,  opina  pelo  desprovimento  do
apelo extremo. 4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. E que o
entendimento da Instância Judicante de origem afina com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta. Leia-se,
a  propósito,  a  ementa  do  RE  454.740,  da  relatoria  do  ministro  Marco
Aurélio: “COMPETÊNCIA - MEIO AMBIENTE - BENS DA UNIÃO. Se
estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação
penal  é  da  Justiça  Federal.  ”  Isso  posto,  e  frente  ao  art.  38  da  Lei  n"
8.038/90  e  ao  §  1°  do  art.  21  do  RI/STF,  nego seguimento  ao  recurso.
Publique-se.  ” (STF, RE -  605421,  Rel.  Min.  Carlos Ayres Britto. DJe –
09/02/2010) (grifei)

Uma vez pertencente ao mar territorial brasileiro, esse espaço hídrico é bem

público de uso comum pertencente à União, a teor do artigo 20, inciso VI, da Constituição da

República Federativa do Brasil,  razão pela qual a competência para apreciar o litígio em

questão não deixa dúvidas, e já foi reiterada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em

diversas oportunidades. 

PENAL  -  CRIME  AMBIENTAL  -  BAÍA  DA  GUANABARA-MAR
TERRITORIAL - PATRIMÔNIO DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL I - Em regra, compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos
feitos relacionados a crimes ambientais. II - A competência da Justiça Federal  é
restrita  aos  crimes  ambientais  cometidos  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, ou de suas autarquias ou empresas públicas. III - Depreende-
se da leitura do art. 20, VI da Constituição Federal c/c o art. 2º do Decreto nº
24.643/34  (Código  de  Águas)  e  outros  dispositivos  legais  que  a  Baía  da
Guanabara  pertence  ao  patrimônio  da  União,  ensejando a  competência  da
Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal. IV - Recurso
provido.  (RCCR  200051020026132,  Desembargadora  Federal  TANIA  HEINE,
TRF2 - TERCEIRA TURMA, DJU - Data::15/06/2004 - Página::107 - grifei) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
TRANSPETRO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. IBAMA. INTERESSE.
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  PRAIAS  MARITIMAS  E  MAR
TERRITORIAL. DOMÍNIO DA UNIÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
20,  INCISOS  IV  E  VI,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  DA  A  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  140/2011.  PROVIMENTO.  1  -  Cuida-se  de  agravo  de
instrumento  interposto  objetivando  a  reforma  de  decisão  que  declarou  a
incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento da
ação civil  pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. 2 - Ao contrário do
consignado pelo ilustre  Magistrado,  na  esteira  da  jurisprudência  do  E.  Superior
Tribunal de Justiça, a presença do Ministério Público Federal, que é órgão da União
Federal, a teor do artigo 128, inciso I, alínea 'a' da Constituição Federal, por si só, já
atrai  a  competência  para  processar  e  julgar  a  causa  para  a  Justiça  Federal,  nos
termos do artigo 109, inciso I, também da Carta Magna. (...) 5 - Só o fato de o dano
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ambiental ter acontecido no mar territorial já justifica a competência federal,
pois as praias marítimas e o mar territorial são de domínio da União Federal,
nos  termos  do  artigo  20,  incisos  IV e  VI,  da  Constituição  Federal.  A Lei
Complementar nº 140/2011 atribui àquele ente a competência para licenciar e
fiscalizar  as  atividades  de  que  possam  ocorrer  danos  potenciais  no  mar
territorial.  6  -  Agravo  de  instrumento  provido.  (AG  201202010158659,
Desembargador Federal MAURO LUIS ROCHA LOPES, TRF2 - SEXTA TURMA
ESPECIALIZADA, EDJF2R - Data:22/01/2013.

Saliente-se que a competência deve ser definida a partir do quanto alegado

pelo próprio autor da causa na petição inicial. Eventual correspondência entre o alegado e a

realidade é matéria de prova e,  assim, corresponde ao próprio mérito da demanda. Nesse

sentido, a fundamentação contida no seguinte conflito de competência (STJ, CC 135.709-SP.

Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 25 de março de 2015): 

De início, impende ressaltar que a competência para julgamento de demanda levada
a juízo é fixada em razão da natureza da causa, que, a seu turno, é definida pelo
pedido  e  pela  causa  de  pedir  deduzidos.  Com  efeito,  a  competência  deve  ser
definida nos limites propostos pela petição inicial, ou seja,  em razão da matéria
alegada no pedido e na causa de pedir.

Ademais, a competência também se firma pelo autor da ação. As demandas

propostas pelo MPF deverão ser  ajuizadas  na Justiça Federal,  considerando sua natureza

jurídica de órgão independente vinculado à estrutura administrativa da União. 

Deve-se ressaltar, também, que o fato de o funcionamento da refinaria estar

atrelado à concessão de licenças e, no caso específico, à celebração de termo de ajustamento

de conduta que apontam para diversas ações acaba por atrair para a competência federal a

apreciação de outras  matérias  que estão vinculadas aos fatos  que indicam a competência

federal.

Nesse ponto, deve-se destacar que a discussão acerca da postura dos órgãos

de fiscalização impõe a compreensão de todo o processo de funcionamento da refinaria e das

obrigações descumpridas, não se limitando à discussão sobre o despejo de efluentes. Afinal, o

funcionamento  está  interligado  nessas  questões,  com  repercussões  nas  decisões
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administrativas.

No  mesmo  sentido,  o  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  ao  tratar  da

competência sobre o cumprimento de obrigações da Companhia Siderúrgica Nacional e a

afetação ao Rio Paraíba do Sul, decidiu pela competência federal:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
AMBIENTAL.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.
LEGITIMIDADE  ATIVA.  POLUIÇÃO  EM  RIO  FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUS IIÇA FEDERAL.  PRECEDENTES DO
STJ. 

(...)

3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no
sentido de que a competência é da Justiça Federal nos casos de Ação
Civil Pública por dano ambiental em rios federais. A regra do art. 109,
inciso I, da Constituição Federal deve prevalecer sobre a regra do art.
2o da  Lei  n°  7.347/85.  Assim,  presente  o  interesse  da  União,  a
competência é da Justiça Federal, e a legitimidade para propor a Ação
Civil  Pública  é  do  Ministério  Público  Federal.  (AgRg  no  Resp
1118859/PR.  Rel.  Ministro  Humberto  Martins.  Segunda  Turma,
julgado em 02/12/2010. Dje 14/12/2010). 

4. Impõe-se o reconhecimento da legitimidade do MPF para propor
ação civil pública que verse sobre poluição do Rio Paraíba do Sul, na
medida cm que se trata de bem de domínio da União, nos termos do
art. 20, inciso III, da CRFB/88. A efetiva constatação do dano ao bem
ambiental em tela deve se dar quando da análise do mérito da ação
civil  pública,  bastando,  para  aferição  das  condições  da  ação,
inclusive, da legitimidade da parte, a narrativa constante da inicial,
consoante  a  teoria  da  asserção.  […]  (TRF2,  AC  0001446-
40.2012.4.02.5104 Rel.  Aluísio  Gonçalves  de  Castro  Mendes,  DJ
10/06/2013)

No que se refere à legitimidade do MPF, esta se afirma em razão dos bens

jurídicos tutelados, quais sejam, o meio ambiente e a saúde da população, bem como no

dever do órgão de defender os povos e comunidades tradicionais (pescadores artesanais, no

caso). 
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XIV – A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO DIREITO INTERNACIONAL

A Declaração de Estocolmo (1972) inspirou a Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988 e fez emergir o princípio do desenvolvimento sustentável, que

impõe  a  harmonização  dos  vetores  crescimento  econômico,  preservação  ambiental  e

equidade social, tendo ela entabulado o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

no  artigo  225,  em caráter  de  direito  fundamental  difuso  e  intergeracional,  nos  seguintes

termos:  “todos  têm direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado74,  bem de  uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Nesse prisma, o Princípio 13 da Declaração da Conferência da ONU sobre

o Ambiente Humano estabelece que:

(…) com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos
e melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um
enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu desenvolvimento,
de  modo  a  que  fique  assegurada  a  compatibilidade  entre  o
desenvolvimento  e  a  necessidade  de  proteger  e  melhorar  o  meio
ambiente humano em benefício de sua população.

Sendo a preservação de um meio ambiente saudável  um esforço para  a

concretização de direitos fundamentais, o princípio do desenvolvimento sustentável não se

aplica tão somente às atividades econômicas, como também aos serviços públicos prestados

pelo Estado diretamente ou por meio de delegação. É exatamente por esse motivo que o

artigo 2º, inciso I, da Lei 10.257, Estatuto da Cidade, prevê a garantia do direito à cidade

sustentável,  entendida  como  “(…)  o  direito  à  terra  urbana,  à  moradia,  ao  saneamento

ambiental,  à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao

lazer, para as presentes e futuras gerações”.

74  Com efeito, o artigo 4º da Lei n. 6.938/81 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente visará à compatibilização 
do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
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Em relação ao lançamento de H2S/SOX para a atmosfera realizado pela

REDUC,  veja-se  que  o  Protocolo  de  Quioto (1997)  estabeleceu  compromissos  para  a

redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a

maioria das investigações científicas, como causa antropogênicas do aquecimento global.

Dos vinte e sete princípios da Declaração do Rio de Janeiro/1992 (ECO

92),  onze  trazem  a  expressão  desenvolvimento  sustentável,  dos  quais  se  destacam  os

princípios 1, 4 e 8:

Princípio 1: os seres humanos estão no centro das preocupações reativas ao
desenvolvimento sustentável.

Princípio 4: para chegar a um desenvolvimento sustentável, a proteção do
meio ambiente deve fazer parte integrante do processo de desenvolvimento
e não pode ser considerada isoladamente.

Princípio 8: com o fim de chegar a um desenvolvimento sustentável e a uma
melhor qualidade da vida para todos os povos, os Estados deverão reduzir e
eliminar  os  modos  de  produção  e  de  consumo  não  viáveis  e  promover
políticas demográficas apropriadas”.

Acresça-se que o ordenamento jurídico brasileiro incorporou a Convenção

sobre Diversidade Biológica em 1998 (Decreto n. 2.519). O pacto internacional prevê a (i)

obrigação  dos  signatários  em  relação  aos  programas  para  a  conservação  e  a  utilização

sustentável da diversidade biológica, a (ii) obrigação em relação aà manutenção da legislação

protetiva e a (iii) análise das consequências ambientais de políticas, nos seguintes termos:
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Artigo 6
Medidas Gerais para a Conservaçao e a Utilizaçao Sustentavel

Cada Parte Contratante deve, de acordo com suas proprias condiçoes e capacidades:

a) Desenvolver estrategias, planos ou programas para a conservaçao e a utilizaçao
sustentavel da diversidade biologica ou adaptar para esse fim estrategias, planos ou
programas  existentes  que  devem  refletir,  entre  outros  aspectos,  as  medidas
estabelecidas nesta Convençao concernentes à Parte interessada; e 

b) integrar, na medida do possivel e conforme o caso, a conservaçao e a utilizaçao
sustentavel da diversidade biologica em planos, programas e politicas setoriais ou
intersetoriais pertinentes. (…)

Artigo 8
Conservaçao in situ

Cada Parte Contratante deve, na medida do possivel e conforme o caso: 

a)  Estabelecer  um sistema de areas  protegidas  ou areas  onde medidas  especiais
precisem ser tomadas para conservar a diversidade biologica; 

b)  Desenvolver,  se  necessario,  diretrizes  para  a  seleçao,  estabelecimento  e
administraçao de areas protegidas ou areas onde medidas especiais precisem ser
tomadas para conservar a diversidade biologica; (...) 

k)  Elaborar  ou manter  em vigor a  legislaçao  necessaria  e/ou outras  disposiçoes
regulamentares para a proteçao de especies e populaçoes ameaçadas; 

l)  Quando se verifique  um sensivel  efeito  negativo à  diversidade biologica,  em
conformidade  com  o  art.  7,  regulamentar  ou  administrar  os  processos  e  as
categorias de atividades em causa; (...)

Artigo 14
Avaliação de Impacto e Minimização de Impactos Negativos

1. Cada Parte Contratante, na medida do possivel e conforme o caso, deve: 

a)  Estabelecer  procedimentos  adequados  que  exijam  a  avaliaçao  de  impacto
ambiental de seus projetos propostos que possam ter sensiveis efeitos negativos na
diversidade biologica, a fim de evitar ou minimizar tais efeitos e, conforme o caso,
permitir a participaçao publica nesses procedimentos; 

b) Tomar providencias adequadas para assegurar que sejam devidamente levadas
em conta as consequencias ambientais de seus programas e politicas que possam ter
sensiveis efeitos negativos na diversidade biologica; (...) 

2. A Conferencia das Partes deve examinar, com base em estudos a serem efetuados,
as questoes da responsabilidade e reparaçao, inclusive restauraçao e indenizaçao,
por danos causados à diversidade biologica, exceto quando essa responsabilidade
for de ordem estritamente interna.
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Sob  essa  vertente,  a  omissão  estatal  em  efetivar  o  atendimento  das

condicionantes  do  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  causadores  de  impactos

ambientais,  a  exemplo  do  que  vem  ocorrendo  com  a  REDUC,  afronta  os  princípios

incorporados à Declaraçao de Estocolmo e à Convenção sobre Diversidade Biológica que,

por tratarem de direitos humanos,  possuem hierarquia no mínimo supralegal,  em sintonia

com o afirmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 466.343

(Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 03/12/2008.
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XV -  O  PRINCÍPIO DA  PRECAUÇÃO E A NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO

PARCIAL DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NA REDUC. SUBSIDIARIAMENTE, A

ADEQUAÇÃO EM CURTO PRAZO AOS LIMITES LEGAIS.

Como já mencionado, as atividades realizadas na REDUC são efetivamente

poluidoras. A importância do tema está relacionada ao fato de que, uma vez ocorrido o dano

ambiental,  a  recomposição  das  condições  ecológicas  ao  estado  anterior  é  praticamente

impossível, motivo pelo  eventual cenário  em que evidenciada a  falta  de certeza absoluta

sobre  determinada  medida  não  pode  ser  utilizado  para  postergar  a  adoção  de  soluções

eficazes para prevenir a degradação ambiental.

Ora,  se  o  ajustamento  de  conduta  visa  adequar  a  REDUC às  normas

ambientais,  inclusive  mediante  ações  preventivas,  o  monitoramento  (ou sua  implantação)

ineficiente não parece se coadunar ao objeto do instrumento e tampouco está em consonância

com os princípios da prevenção/precaução, basilares do direito ambiental.

Isso  ganha  especial  relevância  porque  no  Relatório  de  Vistoria  RVT –

131/2017, antes mesmo da apresentação do Relatório Final em 02 de julho de 2019 sobre o

atendimento do Plano de Ação previsto no TAC, o INEA já falava em celebrar novo acordo

para abarcar as obrigações eventualmente descumpridas:

Relatório de Vistoria RVT – 131/2017, de 22/08/2017 e 10/10/2017 (fls. 1123/1133
do 1.30.017.000156/2012-69): [...]  Uma vez que o prazo para conclusão destas
ações ultrapassará o período de vigência do TAC (out/17), a REDUC solicitará
um novo TAC ao INEA, o qual terá em seu Plano de Ação a finalização dessas
ações, com seu cronograma de execução atualizado.

Além  disso,  a  análise  do  procedimento  administrativo  antecedente  à

celebração do ajuste indica que a Procuradoria do INEA condicionou a aprovação do acordo

ao não oferecimento de risco à saúde da população ou dos trabalhadores pela permanência da
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atividade,  situações  que,  se  verificadas  pela  área  técnica  do  Instituto,  deveriam levar  à

interdição do estabelecimento75. 

Todavia, embora as manifestações técnicas apresentassem graves problemas

ensejadores de riscos, ainda assim, celebrou-se o TAC nº 006/2011. E agora, quase 10 anos

depois, pode ocorrer o mesmo.

Considerando que a operação da REDUC está provocando danos diretos e

indiretos à saúde da população e matando os biomas naturais situados nas proximidades do

estabelecimento, há clara não observância do artigo 225, § 1º, inciso V, da Constituição da

República Federativa do Brasil, que determina o controle da produção, comercialização e do

emprego de técnicas, métodos e sustâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de

vida e o meio ambiente.

Tal  dispositivo faz  alusão  ao  princípio  da  precaução,  entendido  como

critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a

possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a

saúde dos cidadãos. 

Assim,  o  reiterado  descumprimento  das  normas  de  regência  para  o

desenvolvimento regular de sua atividade faz com que a suspensão parcial das atividades da

refinaria seja medida impositiva, na forma permitida pelos artigos 497 do CPC, artigo 84, §

5º da Lei 8.078 e artigo 14, inciso IV, da Lei 6.938/1981.

CPC
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz,
se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências
que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a
reiteração  ou  a  continuação  de  um  ilícito,  ou  a  sua  remoção,  é  irrelevante  a
demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

75 Cf. fls. 19/24 do E-07/500.955/2011
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CDC
Art.  84.  §  5°  Para  a  tutela  específica  ou  para  a  obtenção  do  resultado  prático
equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e
apreensão, remoção de coisas  e  pessoas,  desfazimento de obra,  impedimento de
atividade nociva, além de requisição de força policial.

Lei nº 6.938/1981
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção
dos  inconvenientes  e  danos  causados  pela  degradação  da  qualidade  ambiental
sujeitará os transgressores: 

(...)

IV - à suspensão de sua atividade.

A continuidade das atividades nos moldes atuais equivale a descumprir o

comando constitucional apontado e permite a renovação continuada dos danos.  A apesar de

todas  as  evidências  listadas  nos  tópicos  anteriores,  certificadas  tanto  por  órgãos  públicos

quanto por auditorias privadas independentes, o Estado do Rio de Janeiro vem autorizando

indevidamente a ampliação e funcionamento das atividades da refinaria.

Evidencia-se,  no  caso,  a  necessidade  de  utilizar  o  princípio  da

proporcionalidade ao caso em tela, a fim de se obter a solução mais adequada.

O princípio da proporcionalidade é dividido em 3 subprincípios: adequação,

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro informa que a medida deve

ser idônea para obter o resultado almejado. O segundo estabelece que o meio a ser utilizado

deve ser o menos gravoso dentre aqueles que atinjam o mesmo resultado. Já o último exige

que,  em uma  colisão  de  direitos  fundamentais  em  casos  difíceis,  se  aplica  a  técnia  da

ponderação de direitos.

Analisando pela ótica da adequação, conclui-se que a paralisação integral

da REDUC é adequada ao fim pretendido. Se forem cessadas as atividades da refinaria, por

consequência, deixa de haver os impactos ao meio ambiente. Contudo, existem outras formas

de conter a atividade poluidora afetando com menor intensidade os demais direitos tutelados
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pela ordem jurídica.

Nesse passo, interromper apenas as atividades apontadas pelo INEA como

desconformes à legislação tem aptidão para proteger a saúde da população e cessar os danos

ambientais.  O  mesmo  efeito  pode  ser  obtido  pela  imposição  de  multa  proporcional  ao

tamanho da Petrobras, com vista a corrigir os problemas imediatamente.

Não se duvida que nos campos com alta complexidade técnica e dinâmica

própria deve prevalecer a atuação do ente com maior capacidade institucional, no caso, o

INEA. Entretanto, o ordenamento jurídico impõe limites. É dizer, a deferência às decisões do

órgão ambiental não significa tolerar lesões à bens jurídicos protegidos constitucionalmente

quando  demonstrada  cabalmente  a  incapacidade  de  solucionar  determinado  problema

concreto.

E todo o conjunto probatório ora carreado aos autos cumpre esse papel. A

refinaria compromete gravemente o bem-estar da população do Rio de Janeiro, e o Estado

não tem respondido à altura. Veja que até mesmo a mencionada multa aplicada por ocasião

do vazamento ocorrido em 2011 foi suspensa por ocasião da celebração do TAC, que, uma

vez descumprido, dará lugar a outro ajuste. 
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XVI - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PETROBRAS PELOS DANOS

AMBIENTAIS E À SAÚDE

O  artigo 14,  § 1º,  da Lei n.º  6.938/81 estabelece que os poluidores têm

responsabilidade objetiva e são obrigados a reparar os danos causados ao meio ambiente,

independentemente da demonstração de culpa. Por outro lado, o art. 4º, inciso VII, da Lei n.º

6.938/81 estipula o princípio do poluidor-pagador: 

A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...) a imposição, ao poluidor
e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.

A imposição de responsabilidade pela recomposição ambiental pode surgir

mesmo ante a inexistência de dano em seu sentido patrimonial, uma vez que a caracterização

do dano ambiental não se confunde com a de dano econômico. O dano ambiental ocorrerá

sempre  que houver  alteração adversa  das  características  do meio  ambiente  decorrente  de

atividades  que  prejudiquem  a  saúde,  a  segurança  e  o  bem-estar  da  população,  criem

condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota,

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou energia

em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (art. 3°, II e III, da Lei n.º 6.938/81).

As  consequências  advindas  do  regime  de  responsabilização  objetiva,

informado pela teoria do risco integral - conforme iterativa jurisprudência do STJ, previsto

no mencionado diploma, são as seguintes: prescindibilidade da configuração de culpa para

existência do dever de reparar; irrelevância de que a atividade causadora do dano fosse licita;

e impossibilidade de utilização da força maior ou caso fortuito como causas excludentes

do nexo de causalidade. 
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Aquele que explora a atividade econômica, com potencialidade de poluição,

coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental,  motivo pelo qual quaisquer

danos  ambientais  que  digam  respeito  a  tal  atividade  estarão,  automaticamente,  a  ela

vinculados.

A presente ação aponta para a ocorrência de fatos gerais e específicos que

ensejam a responsabilidade da Petrobras. 

Quanto aos fatos gerais, pode-se dizer que o funcionamento da REDUC em

desacordo com a legislação vem causando, de forma permanente, danos permanentes ao meio

ambiente, com potencialidade danosa à população da Baixada Fluminense.  Cabe destacar o

não cumprimento de acordos e condicionantes firmadas em TACs ou licenças ambientais, os

quais demonstram a ausência de compromisso com a sociedade civil e com os órgãos estatais.

Atualmente,  o  TAC  nº  006/2011  já  não  mais  vigora  e  a  REDUC  funciona  sob  uma

autorização provisória.  Como se viu acima,  a  REDUC vem despejando efluentes  no Rio

Iguaçu, com a presença de  componentes tóxicos como Benzeno, Tolueno e Xileno. Além

disso, a falta de monitoramento adequado vem gerando desequilíbrio ambiental.

No que concerne ao fatos específicos, o primeiro diz respeito à emissão de

efluentes que contribuem para a poluição do Rio Iguaçu e da Baía de Guanabara.

No  caso,  o  liame  entre  o  dano  e  a  conduta  do  réu  é  fato  está

demonstrado  pelas  conclusões  dos  pareceres elaborados  no  curso  da  Ação  Penal  nº

0810735-07.2011.4.02.5101,  com destaque  para  o  Laudo  Técnico  Pericial  nº  1078/2019,

elaborado em 6 de junho de 2019.

O laudo afirma que,  após a  análise  de todos os elementos coletados,  os

técnicos apresentaram as seguintes conclusões (i) a REDUC lançou óleo em fase livre no rio

Iguaçu,  no  manguezal  e  no  solo  da  refinaria  entre  os  anos  de  2010  e  2013;  (ii)  esses
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lançamentos estavam contribuindo para a poluição do rio Iguaçu; (iii) a canaleta suspensa

que levava o efluente tratado da Lagoa Facultativa Aerada 1 até a Calha Parshall transbordou

em 21/12/2011; e (iv) alguns dos problemas detectados nos documentos examinados ainda

persistem. Tais questões foram detalhadas notas tópicos anteriores.

Não  foi  apenas  o  laudo  pericial  que  apresentou  tais  conclusões,  mas

também a documentação produzida pelo INEA no período, que culminou na estipulação de

multa no valor de 3,3 milhões.

O segundo fato corresponde à falha ocorrida em 21/11/2015 na Unidade

de  Recuperação  de  Enxofre  3350,  que  acarretou  um  incêndio.  O  parecer  do  IBAMA

apontou que houve grande liberação de gases tóxicos in natura na atmosfera, sem a adoção

de medidas de contingência aptas a minimizar os impactos da falha técnica, a exemplo da

suspensão temporária de processos geradores de gazes ácidos.

Vale  ressaltar  que  o  artigo  225,  §  3º,  da  CRFB  prevê  a  tríplice

responsabilização ambiental, estando, portanto, o causador de danos ambientais sujeito à

responsabilização administrativa, cível e penal, de modo independente e simultâneo. 

Saliente-se,  ainda,  a  possibilidade  de  proferimento de decisão ilíquida e

genérica quanto ao ponto ora aventado, sendo desnecessário que a sentença estabeleça de

imediato  a  extensão  da  obrigação  quando  a  sua  prova  for  excessivamente  dispendiosa.

Conforme jurisprudência do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
NULIDADE  DE  SENTENÇA NÃO  CONFIGURADA.  REVOLVIMENTO  DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Casa entende
que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as
partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459. paragrafo unico. do CPC. ser
aplicado em consonância  com o  princípio  do  livre  convencimento  (art.  131  do
CPC). Súmula 83/STJ. 2. A convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise
do conjunto fáticoprobatóno. e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame  do  mencionado  suporte,  obstando  a  admissibilidade  do  Especial  os
enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental improvido.
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(STJ, 3ª Turma AgRg no AREsp n° 474.912-DF, Rei. Min" Sidnei Benell, data de
julgamento 19/08/2014).

Nesse sentido, o artigo 491 do CPC assim dispõe: 

Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido
genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de
correção  monetária,  a  taxa  de  juros,  o  termo  inicial  de  ambos  e  a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: 

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; 

II  -  a apuração do valor devido depender da produção de prova de
realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida
na sentença.

Considerando a certificação dos fatos apresentados pelo INEA, auditoria

independente contratada pela própria Petrobras e também em laudo pericial  elaborado na

Ação Penal  n.º  0810735-07.2011.4.02.5101, a  solução do problema deve ser  tratada com

prioridade, sob pena de comprometer o meio ambiente e a saúde da população. 
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XVII – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO INEA

O art. 37, § 6º adota a chamada teoria do risco administrativo, na qual a

responsabilidade civil pode decorrer de atos ilícitos do Poder Público, quando constitui uma

contrapartida  ao  princípio  da  legalidade,  ou  mesmo  de  atos  lícitos,  quando  representa  a

observância do princípio da isonomia. Em nenhum dos casos se exige a demonstração de

culpa por parte da Administração.

Para tanto, mostra-se necessária a presença dos seguintes elementos: 

(a) a alteridade do dano; 

(b)  a  causalidade  material  entre  o  eventus  damni e  o  comportamento

positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público;

(c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder

Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva,

independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional; e

(d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

No que tange aos atos omissivos, é cabível igualmente a responsabilidade

objetiva do Estado. Para tanto, deve ser feita a distinção entre omissões genéricas e omissões

específicas. A omissão específica76 ocorre quando o Estado, por um ato omissivo, cria uma

situação propícia para a ocorrência de um evento em que possuía o dever de agir para impedi-

lo. Para tanto, é necessário observar se o Estado estaria obrigado a praticar uma ação, em

razão de um dever de agir específico, ou ter apenas o dever de evitar o resultado77. Haverá

76 A distinção  a  seguir  é  baseada  na  descrição  de  Sérgio  Cavalieri  Filho.  CAVALIERI  FILHO,  Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000, p. 252.

77 Costuma-se distinguir as hipóteses de omissão genérica da específica com base no seguinte exemplo: se um
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omissão  genérica  nos  casos  em que  uma  conduta  determinada  do  Estado  não  possa  ser

exigida. 

Na  visão  de  Celso  Antonio  Bandeira  de  Mello,  pode-se  falar  na

responsabilidade por danos dependentes de situação apenas propiciada pelo Estado78.

Trata-se de casos em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por agente do

Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da qual o dano depende. São hipóteses

nas quais é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que propiciarão

decisivamente  a  emergência  de  dano.  Esses  casos  ensejam  a  aplicação  do  princípio  da

responsabilidade objetiva (teoria do risco administrativo).

No caso em exame, há omissão do Estado do Rio de Janeiro e do INEA

quanto  ao  dever  de fazer  cumprir  a  legislação ambiental  e  impor à  REDUC as  medidas

adequadas e necessárias para o correto funcionamento da refinaria. Ao limitar-se a subscrever

um TAC e acompanhar de forma lenta, gradual e  insegura o seu cumprimento, tais órgãos

violam o princípio da proporcionalidade, que proíbe a proteção deficiente de bens jurídicos.

Em outras palavras, a omissão desses órgãos quanto à adoção de medidas mais contundentes

impede a efetivação de um meio ambiente sadio e equilibrado, com impactos também sobre a

saúde da população.

Assim, a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro e do INEA, quanto

aos atos omissivos, é objetiva, pois decorre de omissão específica, já que há um dever legal

de agir que não é observado. Ademais, por se tratarem de violações socioambientais, torna-se

aplicável a teoria do risco integral, segundo a qual a responsabilidade é objetiva.

Note-se que a constatação do não cumprimento de obrigações e da omissão

do Estado deve ensejar, em primeiro lugar, a garantia de pronto cumprimento das obrigações

motorista  atropela  um  pedestre  que  estava  na  beira  da  estrada,  a  Administração  não  pode  ser
responsabilizada, pois teria havido uma mera omissão genérica. Contudo, se, no mesmo caso, o motoristo
houvesse sido abordado pela polícia rodoviária, e esta deixou que a viagem prosseguisse, poderá cogitar-se
de omissão específica.

78 Op. cit., p. 1034.
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ambientais, mas não afasta, em segundo lugar,  o reconhecimento de responsabilidade e o

dever de reparar.

De  qualquer  forma,  caso  se  entenda  pela  responsabilidade  subjetiva,  a

negligência dos entes públicos é plenamente demonstrável, podendo até ser presumida, de

maneira que a omissão deverá ser igualmente reconhecida em razão da “falta do serviço” na

adoção de medidas que reparem os danos causados. Permitir o funcionamento de setores da

REDUC sabidamente poluentes e comprometedores da saúde humana denota clara falha no

funcionamento do serviço público que, na hipótese da degradação ambiental, consubstancia

em deficiência do exercício do poder de polícia nas fiscalizações das atividades.

Cabe  frisar  que  a  omissão  estatal  em  efetivar  o  atendimento  das

condicionantes  do  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  causadores  de  impactos

ambientais,  a  exemplo  do  que  vem  ocorrendo  com  a  REDUC,  afronta  os  princípios

incorporados à Declaraçao de Estocolmo e à Convenção sobre Diversidade Biológica que,

por tratarem de direitos humanos, possuem hierarquia supralegal, posicionando-se abaixo da

Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. 

As  condutas  relatadas,  portanto,  são  passíveis  de  responsabilização  por

omissão  diante  da  ausência  de  adoção  de  providências  efetivas  aptas  a  interromper  as

atividades  irregulares.  Como  forma  de  reparação,  impõe-se  ao  Estado  e  ao  INEA que

estabeleçam mecanismos de monitoramento permanente e dialógico com a sociedade local

por meio da construção de um mecanismo de identificação de potenciais vítimas dos danos

ambientais e à saúde, mediante a realização de exames e tratamento. Além disso, impõe-se o

dever de indenizar as comunidades afetadas, sobretudo a do bairro de Campos Elíseos em

Duque de Caxias, por meio da destinação de políticas públicas específicas na saúde e no meio

ambiente.
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XVIII - DANO MORAL COLETIVO

Os fatos acima narrados dão ensejo também ao reconhecimento de ofensa

aos direitos fundamentais da população da Baixada Fluminense, tendo em vista o sentimento

geral quanto às violações causadas. Os danos causados não atingem uma pessoa específica ou

um sentimento em particular, mas a toda uma coletividade, razão pela qual é chamado de

dano moral coletivo.

A responsabilização por dano moral coletivo vem sendo reconhecida em

meio ao atual contexto de desenvolvimento do sistema de tutela dos direitos coletivos no

ordenamento brasileiro. Isso teve início com a valorização da dimensão coletiva da dignidade

da pessoa humana,  que viu  nas  comunidades  e  minorias  maneiras  de ser  do homem em

sociedade, com uma gama específica de direitos a serem protegidos79. 

O  reconhecimento  do  dano  moral  coletivo  é  um  passo  à  frente  nesse

processo  de  coletivização  do  direito  (estruturação  jurídica  material  e  processual  do

ordenamento, necessária e adequada à defesa de interesses próprios atinentes a coletividades

de  pessoas)  e  maior  valorização  dos  direitos  da  personalidade,  essencialmente

extrapatrimoniais. 

No ordenamento jurídico brasileiro, é consagrado pela Lei 8.078/90 (art. 6º)

–  que  trouxe  importantes  inovações  à  tutela  de  direitos  coletivos  –  quando  enumera  os

direitos básicos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor também alterou o art. 1º

da Lei 7.347/85, para abranger ações civis públicas de responsabilidade por danos morais e

patrimoniais. O art. 81 do referido código rompe com a tradição jurídica clássica, em que só

indivíduos deveriam ser titulares de um interesse juridicamente tutelado ou de uma vontade

protegida  pelo  ordenamento.  Criam-se  direitos  cujo  sujeito  é  uma  coletividade  difusa,

79 PROLA JUNIOR, Carlos Humberto. Improbidade Administrativa e Dano Moral Coletivo. In: VITORELLI, 
Edilson (org.). Temas aprofundados do Ministério Público Federal. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2011, p. 467.
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indeterminada, que não goza de personalidade jurídica e cuja pretensão só pode ser satisfeita

quando deduzida em juízo por representantes adequados. 

Com  efeito,  o  seu  caráter  extrapatrimonial  torna  complexa  a  sua

identificação,  uma vez  que  tal  caráter  refere-se ao efeito  do dano e  não ao dano em si.

Portanto, é preciso salientar tanto os seus elementos constitutivos abstratamente considerados

quanto no que toca à sua ocorrência no caso em análise. No que se refere aos atos ilícitos que

geraram o dano moral coletivo, já exaustivamente tratados, percebe-se que eles ocorreram

por meio de conduta comissiva da Petrobras e omissiva do INEA e do Estado do Rio de

Janeiro. 

Considerando que a verificação do dano moral é feita com base nos efeitos

de  um  ilícito,  é  importante  frisar  que  a  sua  ocorrência  independe  da  verificação  dos

sentimentos desagradáveis gerados por tal ato. Cumpre frisar que a não observância de um

dever legal por órgãos estatais e a a reiterada de violação de direitos por parte da empresa

estatal merece o reconhecimento da responsabilidade. 

O que importa, para a configuração do dano moral coletivo, é a violação de

direitos  fundamentais,  notadamente  os  de  personalidade,  atingindo-se,  em último  grau,  a

violação, em relação ao grupo, do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência

do STJ tem admitido a sua ocorrência, inclusive em casos que envolvam questões ambientais,

conforme se depreende dos seguinte precedente:

AMBIENTAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  PROTEÇÃO  E  PRESERVAÇÃO  DO  MEIO
AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 535,
II, DO CPC NÃO CONFIGURADA.  CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
DE  FAZER  COM  INDENIZAÇÃO  PECUNIÁRIA.  ART.  3º  DA  LEI
7.347/1985.  POSSIBILIDADE.  DANOS  MORAIS  COLETIVOS.
CABIMENTO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da
lide.
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2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º da
Lei  7.347/1985 permite  a cumulação das  condenações em obrigações  de
fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a
fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito,
já consumado. Microssistema de tutela coletiva.

3.  O dano ao meio ambiente,  por ser bem público,  gera repercussão
geral,  impondo  conscientização  coletiva  à  sua  reparação,  a  fim  de
resguardar  o  direito  das  futuras  gerações  a  um  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado.

4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do
grupo  massificado,  sendo  desnecessária  a  demonstração  de  que  a
coletividade  sinta  a  dor,  a  repulsa,  a  indignação,  tal  qual  fosse  um
indivíduo isolado.

5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de
cumulação  de  indenização  pecuniária  com  as  obrigações  de  fazer,  bem
como a condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos
ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e
fixação do eventual quantum debeatur. (STJ, REsp 1269494/MG, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 01/10/2013) (grifei)

As violações aos direitos de personalidade estão amplamente relatadas na

petição inicial e serão aprofundadas ao longo da instrução.

Ante  tais  ponderações,  depreende-se  que  a  imposição  de  obrigações  de

fazer  e  não  fazer  se  revela  insuficiente  para  efeito  de  restituição  integral  dos  prejuízos

ambientais causados. Como se percebe, não basta ao juízo mensurar uma indenização capaz

de  compensar  o  dano  moral  sofrido  pela  coletividade  em  virtude  dos  incidentes  aqui

relatados,  mas  também aplicá-lo  em quantia  que  sirva  para  inibir  que  o  infrator  volte  a

praticar o ilícito, levando-se em considerações, ainda, fatores como o porte da empresa, o

grau de sua culpa e a magnitude dos impactos causados por sua atividade.

Em dezembro  de  2018,  o  STJ  editou  a  Súmula  nº  629,  que  contém o

seguinte  enunciado:  Quanto  ao  dano  ambiental,  é  admitida  a  condenação  do  réu  à

obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. 
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No caso em tela, efetivamente, a coletividade vem sofrendo com os atos

praticados pela Petrobras e com a omissão estatal, bem como com os graves problemas de

saúde advindos do convívio com os poluentes emitidos, bem como os danos experimentados

em razão dos eventos acima relatados.
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XVIII – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O  artigo  6º,  VIII,  do  CDC  consagra  expressamente  a  possibilidade  de

inversão  do  ônus  da  prova,  norma  essa  aplicável  a  todo  o  microssistema  de  direitos

transindividuais por força dos artigos 90 do CDC e 21 da Lei 7.347. Na área ambiental, a

regra viabiliza a imputação dos custos da instrução processual em desfavor do explorador da

atividade poluidora.

Esse foi o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao

editar o enunciado sumular n. 618 em 2018: “A inversão do ônus da prova aplica-se às

ações  de degradação ambiental”.  E isso é  importante  porque o artigo 927,  IV, do CPC

determina que os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do STF em matéria

constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. É dever de ofício a atuação coerente

com os precedentes, garantindo-lhes a estabilidade e integridade que favorecem a aplicação

isonômica do Direito aplicável, em prol da segurança jurídica.

Em  outras  palavras,  se  existe  uma  desconfiança,  um  risco  de  que

determinada atividade pode gerar um dano ambiental ao meio ambiente e à saúde humana,

deve-se considerar que esta atividade acarreta sim este dano. Logo, é o agente poluidor quem

tem o ônus de provar que a atividade econômica por ela desempenhada não gerou o dano

ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação. 

Nesse  sentido,  o princípio  da  precaução  pressupõe  a  inversão  do  ônus

probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que

não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva80.

Como consequência, o autor precisará provar apenas que existe um nexo de

causalidade  provável  entre  a  atividade  exercida  e  a  degradação  ambiental.  Sendo  isso

80 STJ, 2ª Turma, REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 01/12/2009.
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provado, fica transferido para o demandado o encargo (ônus) de provar que sua conduta não

ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.

Eventual comportamento processual do réu caracterizador da tentativa de

fugir ao dever legal ora questionado somente deverá ser considerado se lastreado em provas e

exames periciais, considerando que as alegações formuladas pelo autor coletivo militam em

seu desfavor. Assim, o custo da prova pericial,  indispensável para o dimensionamento da

correspondente  responsabilidade  civil,  bem como para  que  se  estabeleçam as  medidas  a

serem adotadas com vistas à chamada repristinação ambiental.  A este respeito,  pertinente

citar o artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. 

§  1º  Nos  casos  previstos  em  lei  ou  diante  de  peculiaridades  da  causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos  termos  do  caput  ou  à  maior  facilidade  de  obtenção  da  prova  do  fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

§  2º A decisão prevista  no § 1º deste artigo não pode gerar  situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
(grifei)

Desta  feita,  até  mesmo  em decorrência  da  teoria  do  risco  integral,  que

norteia a responsabilidade civil ambiental, impõe-se a aplicação da regra da inversão do ônus

da prova, cuja consequência é a transferência do risco para o poluidor. Como agente, tem o

encargo não só de provar que sua atividade não ensejou risco ou dano para o meio ambiente,

assim como de comprovar a dimensão desses riscos e prejuízos efetivos, com vistas à devida

reparação.
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XIX – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

No presente caso, estão presentes todos os requisitos para a concessão de

provimento jurisdicional fundado em urgência, nos termos descritos no artigo 300 do CPC,

quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo, pressupostos esses com especial significado em matéria de meio ambiente, face aos

princípios da precaução e prevenção.

A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelas provas

que seguem junto a esta inicial, sobretudo aquelas consubstanciadas no (i) Laudo Técnico

Pericial nº. 1078/2019 produzido em ação penal, na (ii) versão final da Auditoria Ambiental

de  Conformidade  Legal  realizada  pela  instituição  Hidrosfera  Oceanografia  e  Consultoria

Ambiental Ltda., também em 2019, bem como no (iii) Relatório de Encerramento do INEA

elaborado em 02 de julho de 2019.
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Por outro lado, o receio de  ineficácia do provimento final da demanda

consiste  nos  malefícios  causados  aos  organismos  vivos  pela  contaminação  originada  da

REDUC,  motivo  pelo  qual  o  tempo  é  fator  determinante.  A  esse  respeito,  pode  ser

mencionado trecho do Laudo Técnico Pericial nº 1078/2019:

Na vistoria realizada em 23/12/2010, RVT 165/10, em sobrevoo de helicóptero, o
INEA constatou manchas de óleo no rio Iguaçu, em adiantado estágio de dispersão,
já alcançando a Baía de Guanabara (trecho da resposta ao quesito 14 formulado
pelo MPF, à fl. 2514). 

Dentre os organismos da biota aquática os mais suscetíveis à contaminação por
óleos derivados de petróleo são os invertebrados e dos ecossistemas diretamente
afetados  pelos  derramamentos  que  o  Inea  registrou  os  mais  suscetíveis  são  os
marinhos (baía de Guanabara) e o manguezal (trecho de resposta ao quesito 15 do
MPF, à fl. 2516) 

Os HPA podem ser bioacumulados pelos invertebrados e assim sofrer magnificação
ao longo da cadeia alimentar.  Também podem bioacumular  em organismos com
carapaças, como moluscos e 15 do MPF, à fl. 2516) 

O rio Iguaçu, imediatamente a montante ou a jusante da refinaria, não possui usos
consuntivos.  Entretanto,  como  este  rio  deságua  na  Baía  de  Guanabara  e  os
lançamentos de efluentes  da refinaria  encontram-se a  menos de 3 km desta,  os
efluentes da REDUC atingem áreas da baía de Guanabara podendo comprometer,
assim, espécies destinadas à alimentação humana (resposta ao quesito 17 do MPF,
fls. 2519/2520). 

Os danos à saúde humana não ocorrem apenas através do abastecimento público,
também podendo ocorrer, de forma indireta, através da contaminação da fauna, da
flora e da atmosfera. Ademais, o segmento do rio Iguaçu, após o lançamento da
REDUC é de extensão mínima, desaguando nas águas da baía de Guanabara, onde
coexistem  outros  usos  que  devem  ser  considerados”  (resposta  ao  quesito  2
formulado pela defesa, fl. 2521). 

O contexto narrado aponta para a necessidade de intervenção judicial, uma

vez que o INEA, passados vários anos da constatação das irregularidades ora descritas, não

foi  capaz  de  impedir  a  continuidade  da  poluição  ambiental  decorrente  da  operação  da

REDUC.

Ademais, o meio ambiente não pode aguardar até o trânsito em julgado de

uma decisão,  que  pode  demorar  até  que  eventuais  recursos  sejam julgados.  As  questões
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ambientais  não  podem  e  não  devem  tolerar  a  omissão  do  Poder  Público  e  a  proteção

constitucional deficiente.

Acresça-se que pescadores que exercem atividades nos rios paralelos à Baia

de Guanabara representaram ao Ministério  Público Federal  em 29 de agosto de 2019. O

documento contém três vídeos do Rio Estrela, um dos principais cursos d’água contribuintes

da Baía de Guanabara. A primeira gravação exibe uma grande quantidade de espuma na água

do rio,  a segunda filmagem mostra um  deck com diversos barcos atracados em razão da

escassez  de  peixes  na  região  e  a  última  aponta  para  um  manguezal  adjacente

significativamente degradado.

Isso ganha relevância porque, no caso da Baía de Guanabara, em função da

atividade  pesqueira  artesanal  que  ainda  é  praticada  dentro  de  seus  limites,  qualquer

lançamento de óleos acima dos níveis permitidos também pode causar danos diretos à saúde

humana.

Vale  ressaltar  que o ordenamento jurídico confere especial  proteção aos

pescadores  artesanais,  garantindo-lhes  as condições mínimas de subsistência  na época do
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defeso, bem como uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável que leve em conta

suas peculiaridades e necessidades (Lei n.º 10.779/2003, Convenção nº 169/OIT e Decreto nº

6.040/2007). Se a restrição de pesca na época do defeso confere o pagamento do seguro-

defeso, não há dúvida de que a diminuição do valor comercial do pescado ou sua escassez

pelo  ato  lícito  praticado  pela  refinaria enseja  dano  a  legítimo  interesse,  passível  de

indenização.

Sublinhe-se, ainda, que a demora para a realização das medidas mitigadoras

e reparadoras necessárias coloca em risco a preservação da biota local, com consequências de

difícil  reversão,  de  modo  que  a  conduta  do  demandado  está  causando  poluição  ao

ecossistema, nos termos conceituado pelo artigo 3º, III, da Lei 6.938/81:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: […] 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental  resultante de atividades que
direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e)  lancem  matérias  ou  energia  em  desacordo  com  os  padrões  ambientais
estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 

V  -  recursos  ambientais:  a  atmosfera,  as  águas  interiores,  superficiais  e
subterrâneas,  os  estuários,  o  mar  territorial,  o  solo,  o  subsolo,  os  elementos da
biosfera, a fauna e a flora.

Ressalte-se  que  a  Enfil  S/A,  uma das  responsáveis  pela  implantação da

nova  Estação  de  Tratamento  Segregado  de  Efluente  Contaminado  -  ETDI  na  REDUC

publicou em seu sítio eletrônico em julho de 2018 que a etapa de Operação Assistida da

Unidade  estava  concluída.  Segundo  a  notícia,  “atualmente  a  Estação  de  Tratamento  de
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Despejos  Industriais  (ETDI)  está  sendo  operada  pela  Petrobras  e  trata  até  800  m³/h  de

efluentes oleosos”.  Fala-se ainda que “[...]  Todos ensaios no permeado (efluente tratado),

realizados  por  laboratório  certificado,  apresentaram resultados  enquadrados  e  dentro  dos

parâmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais do Estado do Rio de Janeiro”81.

Essa  informação,  contudo,  não  corresponde  à  realidade,  conforme

demonstra o relatório de encerramento do INEA elaborado em 02 de julho de 2019, que

analisou  pormenorizadamente  as  obrigações  do  TAC descumpridas  e  a  continuidade  dos

danos ambientais antes evidenciados82.

Outro  fator  relevante  enseja  um  posicionamento  urgente:  conquanto  a

emissão de poluentes continue até os dias atuais, a autoridade licenciadora fluminense

posicionou-se  no  sentido  de  iniciar  tratativas  com  a  Petrobras  para  celebrar  novo

compromisso de ajustamento de conduta, o qual poderá postergar indefinidamente o

cumprimento de obrigações83. Repetem-se as tratativas com vistas a celebrar acordo que,

mais uma vez, servirá de pretexto para anômala Autorização Ambiental de Funcionamento

em prejuízo do regular processo de licenciamento ambiental:

VII - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES.

Tendo por base todo o acima exposto, esta Coordenação conclui pelo atendimento
parcial das obrigações acordadas e firmadas no TAC CONJUNTO SEA/INEA n.
006/11, uma vez que também foram atestadas pelas respectivas áreas técnicas como
Não Atendidas as seguintes obrigações: Ações 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, todas
do  Plano  de  Ação  (Anexo  I)  do  citado  TAC.  Assim,  apresentando  por  norte,
obediência aos termos previamente acordados entre as partes e estabelecidos pelas
cláusulas  descritas no presente TAC, o que se apresenta na Manifestação N.  10
ALGM - Procuradoria do INEA de 15 de agosto de 2017 e a base legal pertinente,
esta  Coordenação  RECOMENDA:  [...]  -  a  celebração  de  novo  TAC
contemplando as Ações consideradas não atendidas, tanto do TAC quanto da
LOR,  se  couber,  bem  como  a  concessão  de  Autorização  Ambiental  de
Funcionamento  -  AAF,  mediante  requerimento  da  Compromissada,  para
continuidade  do  empreendimento,  na  vigência  do  TAC,  conforme  orienta  a
Manifestação N. 10 ALGM - Procuradoria do INEA [...]. (grifei)

81  Disponível em: <http://enfil.com.br/news/23/comissionamento-da-etdi-da-REDUC-concluido-com-
sucesso> Acesso em 27 nov. 2019.

82 Cf. fls.  1641/1673 do E-07/500955/2011
83 Cf.  fl. 1673 do E-07/500955/2011
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E continuarão a fazer e refazer igual percurso enquanto o controle jurídico-

ambiental  sobre  a  REDUC  não  se  torne  real  e  efetivo.  Para  que  servem  a  legislação

ambiental, o devido processo legal e o controle de legalidade, se ao fim e ao cabo é permitido

aos agentes poluidores negociar conforme seus próprios métodos e circunstâncias?

Veja-se que antes mesmo da apresentação do relatório final em 02 de julho

de 2019 sobre o atendimento do Plano de Ação previsto no TAC, o INEA já  falava em

celebrar novo acordo para abarcar as obrigações eventualmente  descumpridas:

Relatório  de  Vistoria  RVT  –  131/2017,  de  22/08/2017  e  10/10/2017  (fls.
1123/1133): [...] Uma vez que o prazo para conclusão destas ações ultrapassará
o período de vigência do TAC (out/17), a REDUC solicitará um novo TAC ao
INEA, o qual terá em seu Plano de Ação a finalização dessas ações, com seu
cronograma de execução atualizado. (grifei) 

Segundo interpretação sistemática  do  artigo  5º,  §  1ª,  da  CRFB,  o  meio

ambiente é categorizado no rol de direitos fundamentais elencados na Constituição, motivo

pelo qual suas garantias têm aplicação imediata a par de regulamentação superveniente84. E

considerando que o Poder Público está vinculado85, por imposição constitucional, ao dever de

proteção aos direitos fundamentais,86 as medidas requeridas em desfavor do réu são cogentes.

A análise do procedimento administrativo antecedente à celebração do TAC

84 PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DANO
AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
INGERÊNCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.
INEXISTÊNCIA.  VIOLAÇÃO AO ART.  333,  I,  DO CPC CARACTERIZADA.  (…)  2.  Irretocável,  a  posição  do
Supremo Tribunal  Federal  e  desta  Corte,  no sentido  de que  "O  Poder  Judiciário,  em situações  excepcionais,  pode
determinar  que a  Administração  Pública  adote  medidas  assecuratórias  de  direitos  constitucionalmente  reconhecidos
como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708667 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). 3. Reconheço que em algumas situações é impossível
estabelecer, num plano abstrato, qual a ordem de prioridades que a atividade administrativa deve tomar. Nestes casos, a
identificação pela preferência de atuação estatal apenas poderia ser identificada na análise do caso. Todavia, ainda que
abstratamente, não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente
equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias.  (…) Recurso
especial parcialmente provido ..EMEN: (STJ, REsp 201101325135, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE
08/09/2014)

85 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. pp. 
365-374.

86 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo das 
restrições aos direitos fundamentais na perspectiva dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 468-471.
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celebrado em 2011 destaca que a Procuradoria do INEA condicionou a aprovação do acordo

ao não oferecimento de risco à saúde da população ou dos trabalhadores pela permanência da

atividade,  situações  que,  se  verificadas  pela  área  técnica  do  Instituto,  deveriam levar  à

interdição do estabelecimento87.

Embora  as  manifestações  técnicas  apresentassem  graves  problemas

ensejadores de riscos e o parecer da Procuradoria do INEA condicionasse a aprovação do

acordo à inexistência de perigo para a saúde da população e dos trabalhadores, a autarquia

ambiental, ainda assim, assinou o ajuste.

Uma vez certificada a existência de riscos à saúde da população no curso da

ação  penal  referenciada,  aliado  ao  reiterado  descumprimento  das  obrigações  contidas  no

termo de ajustamento de conduta, torna-se fundamental a suspensão, ao menos parcial, das

atividades da refinaria, bem como a não renovação de qualquer acordo apto a permitir  o

funcionamento da REDUC nessas condições. Cabe, ainda, a imposição de multa coercitiva

com vista a garantir o cumprimento da tutela provisória ora pleiteada, conforme autorizam os

artigos 297, 536 e 537 do Código de Processo Civil. 

Como critério, o MPF faz alusão à previsão da cláusula décima do TAC

(10.1), no qual as partes signatárias entenderam por bem fixar como base de cálculo a título

de multa moratória 0,05% sobre o valor estimado na cláusula sétima, que estipulou o total de

R$  1.089.300.000,00  (um  bilhão  oitenta  e  nove  milhões  e  trezentos  mil  reais)  para  a

adequação do empreendimento. Ou seja, há uma multa moratória de R$ 5.446.500,00 (cinco

milhões quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais).

Patamares  inferiores  fomentariam  a  mora,  tanto  assim  que  a  própria

Petrobras, ao subscrever o termo de ajustamento de conduta, reconheceu como adequado tal

percentual.  As  astreintes,  é  questão  de  bom senso,  terão  de  ser  fiadas  em patamar  mais

elevados, considerando não apenas o descumprimento do acordo como também a constatação

87 Cf. fls. 19/24 do E-07/500.955/2011
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de outros danos por meio de perícias realizadas em juízo sob o crivo do contraditório.

Se os empregos gerados pela REDUC têm seu peso social, o meio ambiente

sadio  e  equilibrado  e  a  saúde  das  pessoas  e  das  gerações  futuras  também merecem ser

considerados nessa equação. O antagonismo sequer é real, porque impor à Petrobras o devido

processo de licenciamento ambiental ou mesmo a suspensão provisória de suas atividades

jamais teria o condão de inviabilizar o empreendimento.

Desse modo, evidencia-se a necessidade de serem utilizadas as técnicas de

ponderação dos direitos fundamentais, aplicando-se o princípio da proporcionalidade ao caso

em tela, a fim de se obter a solução mais adequada, sem aniquilar um ou outro direito. Sob

esse viés, passemos a analisar o pleito. 

XX – PEDIDOS

Por todo o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a)  LIMINARMENTE,  a  concessão  de  tutela  de  urgência  para

DETERMINAR que a PETROBRAS, sob pena de multa de R$ 5.446.500,00 (cinco milhões

quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais):

a.1)  PARALISE PARCIALMENTE as atividades da refinaria para

assegurar que o lançamento de efluentes da REDUC seja realizado

em níveis que atendam às normas técnicas NT-202.R-10 e DZ-205.R-

6, notadamente quanto aos padrões de amônia e demanda biológica

de  oxigênio  (DBO)  e  limites  orientadores  dos  parâmetros  de

qualidade dos efluentes do sistema SAO;
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a.2)  SUBSIDIARIAMENTE,  em caso de não atendimento de a.1,

REDUZA  o  lançamento  de  efluentes  e  adote  medidas  necessárias

para informar ao INEA diariamente o quantitativo lançado, além de

realizar a adequação da atividade produtiva aos padrões ambientais

no prazo máximo de 30 dias; 

a.3)  NÃO REALIZE novas  intervenções  na  área  da  refinaria  em

desconformidade com as condicionantes das Licenças de Operação

FE007284 e Licença de Operação e Recuperação IN019141, ambas

emitidas pelo INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (artigo 251

do Código Civil);

a.4) ESTABELEÇA, no prazo de 30 dias, plano emergencial para o

cumprimento das ações 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, constantes do

TAC nº 06/2011, com vistas a monitorar e tratar os efluentes e gases

ácidos,  sob  monitoramento  permanente  do  INEA,  com metas  para

cumprimento em no máximo 180 dias;

b)  LIMINARMENTE,  a  concessão  de  tutela  de  urgência  para

DETERMINAR que o INEA e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

b.1)  ABSTENHAM-SE de  celebrar  compromissos  com  a

PETROBRAS  sobre  a  REDUC  que  impliquem  a  postergação  do

cumprimento de obrigações  já descumpridas  no TAC nº  006/2011,

sobretudo no que se refere às ações 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23,

constantes do plano de ação de termo;

b.2)  REALIZEM fiscalização  permanente  na  REDUC  quanto  a

obrigações  descumpridas  no  TAC  nº  006/2011  e  atendimento  às

normas  técnicas  NT-202.R-10  e  DZ-205.R-6  e  APLIQUEM as
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medidas  previstas  na  lei  ambiental  em  razão  do  reiterado

descumprimento, afastando-se qualquer possibilidade de postergação

para o cumprimento de obrigações inadimplidas; 

c) Após análise da tutela provisória requerida,  CITE os demandados, por

meio  de  seus  representantes  legais,  para  comparecer  à  audiência  de  conciliação  a  ser

designada pelo Juízo na forma do artigo 334 do CPC88, observados os termos do artigo 334, §

8º, do CPC89;

d) INVERTA O ÔNUS DA PROVA, nos termos da Súmula 618 do STJ,

aprovada em 24/10/2018; e

e)  Ao  final,  confirme  as  tutelas  provisórias  concedidas  e  JULGUE OS

PEDIDOS  PROCEDENTES  para,  em  caráter  definitivo,  CONDENAR  a  PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. a

e.1)  PARALISAR PARCIALMENTE as atividades para assegurar

que o lançamento de efluentes da REDUC seja realizado em níveis

que  atendam  às  normas  técnicas  NT-202.R-10  e  DZ-205.R-6,

notadamente quanto aos padrões de amônia e demanda biológica de

oxigênio (DBO) e limites orientadores dos parâmetros de qualidade

dos efluentes do sistema SAO;

e.2)  SUBSIDIARIAMENTE,  em caso de não atendimento de e.1,

REDUZIR  o lançamento de efluentes e adote medidas necessárias

para informar ao INEA diariamente o quantitativo lançado, além de

88 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o 
juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 
o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

89 Art. 334, § 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.
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realizar a adequação da atividade produtiva aos padrões ambientais

no prazo máximo de 30 dias; 

e.3)  NÃO REALIZAR novas intervenções na área da refinaria em

desconformidade com as condicionantes das Licenças de Operação

FE007284 e Licença de Operação e Recuperação IN019141, ambas

emitidas pelo INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (artigo 251

do Código Civil);

e.4) ESTABELECER, no prazo de 30 dias, plano emergencial para o

cumprimento das ações 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, constantes do

TAC nº 06/2011, com vistas a monitorar e tratar os efluentes e gases

ácidos, sob monitoramento permanente do INEA;

e.5)  REPARAR  os danos causados ao meio ambiente e à saúde da

população, por meio de investimentos em projetos socioambientais no

valor  de  R$  50.000.000,00  (cinquenta  milhões  de  reais),  a  serem

estabelecidos em conjunto com as comunidades afetadas, sobretudo a

de  Campos  Elíseos,  em  Duque  de  Caxias,  com  a  participação

obrigatória do MPF;

e.6) REPARAR os danos causados em razão do vazamento ocorrido

no Rio Iguaçu em 2011, por meio do pagamento de indenização no

valor de R$ 10.000.00,00 (dez milhões de reais);

e.7)  REPARAR os  danos  causados  pela  falha  na  U-3350  em

novembro  de  2015  por  meio  da  elaboração  de  planejamento

organizacional  acerca  da  atividade  produtiva,  interrupção  de

processos  emissores  de  gases  ácidos  e  atualização  das  medidas

previstas  no  Plano  de  Emergência  de  Parada  das  Unidades  de
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Recuperação  de  Enxofre  PE-4AD-00479-0  (desatualizadas  desde

15/05/2012), à luz dos problemas apontados pelo IBAMA no Parecer

02022.000088/2016- 11/IBAMA, tornando-as vinculantes até 26 de

dezembro de 2019; 

e.8)  REPARAR  os  danos  morais  coletivos  causados  por  meio  da

implementação  de  projetos  socioambientais  e  voltados  à  saúde  no

valor  de  R$  40.000.000,00  (quarenta  milhões  de  reais),  a  serem

estabelecidos em conjunto com as comunidades afetadas, sobretudo a

de  Campos  Elíseos,  em  Duque  de  Caxias,  com  a  participação

obrigatória do MPF, 

f)  Ao  final,  confirme  as  tutelas  provisórias  concedidas  e  JULGUE  O

PEDIDO PROCEDENTE para, em caráter definitivo, CONDENAR o ESTADO DO RIO DE

JANEIRO e o INEA a:

f.1)  DEIXAREM de  celebrar  compromissos  com a  PETROBRAS

sobre  a  REDUC que posterguem o cumprimento  de  obrigações  já

descumpridas  no TAC nº  006/2011,  sobretudo no que se refere às

ações 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, constantes do plano de ação de

termo;

f.2)  REALIZAREM fiscalização permanente na REDUC quanto a

obrigações  descumpridas  no  TAC  nº  006/2011  e  atendimento  às

normas  técnicas  NT-202.R-10  e  DZ-205.R-6  e  APLIQUEM a  lei

ambiental  em  razão  do  reiterado  descumprimento,  afastando-se

qualquer  possibilidade  de  postergação  para  o  cumprimento  de

obrigações inadimplidas; 

f.3) REPARAREM os danos causados pela omissão na fiscalização,
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por  meio  do  aporte  de  recursos  para  a  implantação  de  projetos

destinados ao tratamento de saúde da população afetada,  mediante

prévio diálogo com a comunidade local e com universidades;

f.4)  REPARAREM os  danos  morais  coletivos,  por  meio  de

indenização  às  comunidades  afetadas,  em  solidariedade  com  a

PETROBRAS (item e.8). 

Protesta provar por todos os meios em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de  R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para

efeitos legais.

São João de Meriti, 05 de dezembro de 2019.

ASSINADO DIGITALMENTE

Julio José Araujo Junior

Procurador da República

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 05/12/2019 11:11:01
Signatário(a): JULIO JOSE ARAUJO JUNIOR
Código de Autenticação: C449FAA6B83ACF18EDCE883D7FFE6764
Verificação de autenticidade: http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/
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ROL DE DOCUMENTOS ANEXOS

Observação inicial 

Dado o grande número de páginas dos três inquéritos que estão anexados à

presente ação,  bem como diante do fato  de serem juntados processos  administrativos  do

INEA e cópia de processo penal, optou-se não só pela juntada integral dos procedimentos,

mas  também  pela  anexação  pontual  de  documentos  relevantes  que  foram  citados  nesta

petição inicial.

Com  isso,  apesar  da  duplicação  de  alguns  documentos,  permite-se  um

acesso mais célere e fácil a certas informações, viabilizando a pronta confirmação de dados e

manifestações que são abordados ao longo da narrativa.

Seguem os documentos:

GRUPO I – DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

DOCUMENTO REFERENCIADO NA INICIAL Nº DOCUMENTO
NOTA DE RODAPÉ

NA ACP

Licença Prévia FE013604
(Fls. 36/42 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36)

DOC. 1 2

Licença de Instalação FE14424
(fls. 103/108 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36)

DOC. 2 3

Depoimento da Gerente Setorial de Meio Ambiente da REDUC 
Inquérito Policial n.º 21/2011-13

(fls. 871/873 do Processo n.º 0810735-07.2011.4.02.5101)

DOC. 3 4

Relatório Técnico n.º 4334, de 01/06/2011
(fls. 202/205 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36)

DOC. 4 6
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Multa à REDUC por vazamento em 2011
(fl. 33 do 1.30.017.000156/2012-69)

DOC. 5 8

Fatos ensejadores da instauração do Inquérito Civil Público n.º
1.30.017.000156/2012-69

(fls. 1/29 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69)
DOC. 6 9

Relatório de Vistoria n.º 165/10/INEA
(fls. 152/167 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69)

DOC. 7 10

Relatório Técnico nº 9217/2012
(fls. 539/540 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69)

DOC. 8 11

Ciência do INEA quanto ao fato de que o sistema de tratamento dos efluentes
líquidos da REDUC não possuía condições de atender aos padrões vigente

(fls. 702/703 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69)
DOC. 9 13

Ofício INEA/DIMAM n.º 32/2012

(fls. 484/496 do processo n. 0810735-07.2011.4.02.5101)
DOC. 10 14

Parecer MPC 07/2011
(fls. 19/24 do E-07/500.955/2011)

DOC. 11 15

Ofício n. 595/GAB/SMMAAA
(fl. 216 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36)

DOC. 12 20

 (fls. 1334/1347 Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101) DOC. 13 22

 (fls. 3/14 do E-07/500955/2011) DOC. 14 23

(fls. 103/116 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69)  e

 (fls. 246/253 do IC n.º 1.30.017.000102/2007-36)
DOC. 15 24

TAC nº 006/2011
(fls. 103/140 do E-07/500955/2011 do INEA)

DOC. 16 25

Portaria 718/2017 GTO
(fls. 964/965 do E-07/500955/2011)

DOC. 17 27

(fls. 1641/1673 do E-07/500955/2011) e

 (fls. 1002/1034 do IC nº 1.30.017.000102/2007-36)
DOC. 18 28

 (fls. 1344/1358 do E-07/500.955/2011) DOC. 19 29

(fls. 1395/1409 do E-07/500.955/2011) DOC. 20 30
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Pareceres elaborados pela Procuradoria do INEA
(fls. 435, 1075, 1292 e 1506 do E-07/500.955/2011)

DOC. 21 31

Parecer GC n° 10/2017 elaborado pela Procuradoria do INEA
(fls. 1075/1093 do E-07/500.955/2011)

DOC22. 32

Laudo Pericial
(fls. 1603/1706 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101)

DOC. 23 34

Laudo Pericial 920/2016
(fls. 2119/2166 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101)

DOC. 24 35

Laudo Técnico Pericial nº 1078/2019
(fls. 2385/2549 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101)

DOC. 25 36

(fl. 2398 do IC n.º 1.30.017.000156/2012-69)
DOC. 26 37

Licença de Operação FE007482/05
Licença de Instalação FE0014424/08

(fls. 2406/2410 da Ação Penal n.º 0810735 07.2011.4.02.5101)
DOC. 27 38

(fls. 2411/2417 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101)
DOC. 28 39

(fls. 2417/2421 da Ação Penal n.º 0810735-07.2011.4.02.5101)
DOC. 29 40

(fls. 2431/2435 da Ação Penal nº 0810735-07.2011.4.02.5101) DOC. 30 41

(fl.775/785 do IC 1.30.017.000102/2007-36) DOC. 31 67

GRUPO  II  –  CÓPIAS  INTEGRAIS:  INQUÉRITOS  CIVIS,  PROCESSO  PENAL,

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICENÇAS

IC nº 1.30.017.000102/2007-36

IC nº 1.30.017.000156/2012-69

fls.133



     MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

                                   PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ 

IC nº 1.30.001.005680/2015-48

Ação Penal 0810735-07.2011.4.02.5101

PA INEA E-07-500955-2011

Auditoria Ambiental de Controle de 2019

Licença IN 050257

Licença IN 030900

Licença LO FE009963

Licença LO FE007990

Licença LO FE007284

fls.134


	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
	GABINETE DO 6º OFÍCIO DE TUTELA CÍVEL E CRIMINAL
	I – OBJETO DA DEMANDA
	II – ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
	III - CARACTERIZAÇÃO DA REDUC
	IV – O LICENCIAMENTO DA REDUC E O NÃO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES: FATOS ANTECEDENTES AO TAC nº 006/2011
	V – O VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO IGUAÇU EM 2011 E A CELEBRAÇÃO DO TAC nº 006/2011
	VI – ENCERRAMENTO DO TAC nº 006/2011 E OBRIGAÇÕES DESCUMPRIDAS
	VII – MEDIDAS ADOTADAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O INEA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
	VIII - AUDITORIA AMBIENTAL PERIÓDICA E ANÁLISE SOBRE A REDUC
	*NÃO CONFORMIDADE 01/15: LANÇAMENTO DE EFLUENTES GERADOS PELO SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO NO RIO IGUAÇU SEM OUTORGA DA AUTORIDADE COMPETENTE.
	*NÃO CONFORMIDADE 02/18: NÃO FOI EVIDENCIADO ATENDIMENTO INTEGRAL DA NORMA DZ-205.R-6 (ATUALIZAÇÃO DA DZ-205.R-5), RELATIVA ÀS DIRETRIZES DE CONTROLE DE CARGA ORGÂNICA EM EFLUENTES LÍQUIDOS DE ORIGEM INDUSTRIAL
	IX – LAUDO TÉCNICO PERICIAL PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL Nº 0810735-07.2011.4.02.5101 (4ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE SÃO JOÃO DE MERITI)
	XIII – A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
	XV - O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E A NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NA REDUC. SUBSIDIARIAMENTE, A ADEQUAÇÃO EM CURTO PRAZO AOS LIMITES LEGAIS.
	XVII – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO INEA
	XVIII - DANO MORAL COLETIVO
	XIX – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
	XX – PEDIDOS

		2019-12-05T11:11:01-0400
	PR/RJ
	JULIO JOSE ARAUJO JUNIOR
	Assinatura de documentos




