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TOXIC TOUR 

N 
o último dia de maio, 
fechando a I SEMANA DE MEIO 
AMBIENTE IFRJ, aconteceu o 
Toxic Tour. A excursão foi 

uma parceria do Boletim do Meio 
Ambiente com o Fórum dos Atingidos 
pela Indústria do Petróleo e 
Petroquímica nas cercanias da Baía 
de Guanabara (Fapp-BG), 
representada por Sebastião Raulino. 
O Toxic Tour nasceu do evento Rio + 
Tóxico que ocorreu durante a RIO 
+20.  A intenção inicial foi levar 
ativistas, jornalistas e acadêmicos 
para um tour pelas áreas que mais 
sofrem com impactos 
socioambientais no estado do Rio de 
Janeiro.  
 

Segundo os organizadores, “o 
objetivo do grupo é mostrar que, na 
mesma cidade que promete redefinir 
os marcos ambientais do planeta, 
estão sendo erguidos ou tocados 
uma série de mega projetos na 
contramão do discurso oficial.”  
Nesta oportunidade, alunos de médio-
técnico, graduação e pós graduação 
do IFRJ e de outras instituições 
puderam vivenciar esta experiência e 
ampliar seus horizontes. 
 

A visita teve sua primeira 
parada em Jardim Gramacho onde 

foi constatado que a região, mesmo 
com o fechamento do lixão 
completando dois anos, ainda vive 
em difíceis condições sociais e 
ainda gira em torno dos resíduos. 
Raulino deu um panorama dos 
conflitos da região e o grande 
impacto que a Baía de Guanabara 
ainda sofre oriundo das atividades 
do Lixão, mesmo fechado. Os 
impactos do lixo, chorume e da 
liberação de metano fazem vítimas 
não só na região, mas afetam a vida 
de pescadores e a saúde das 
famílias em regiões afetadas pela 
Baía. Algo que me chamou bastante 
atenção durante este ponto é a 
existência de pequenos lixões nos 
quintais das casas, a céu aberto e 
sem qualquer tratamento ou 
cuidado no armazenamento. 
Também foi possível verificar 
diversos locais de separação de 
material reciclado, sem as 
condições mínimas necessárias á 
manutenção da saúde e das 
condições salubres de trabalho. 

   A segunda parada foi na 
Refinaria de Duque de Caxias 
(REDUC), acompanhados de 
Sebastião Braga (ONG Sociedade em 
Comunhão Cristã), que explicou 
sobre os impactos socioambientais 
da instalação e atividades da REDUC 

e das distribuidoras em seu entorno. 
Um ponto abordado foi a questão dos 
moradores locais que são excluídos 
do sistema de distribuição de água e 
tem de consumir água, em sua 
maioria, de poços ou comprar água 
de caminhões ou galões. Enquanto 
isto, a REDUC tem um eficiente 
sistema de tratamento de água, que 
produz milhares de litros por dia 
totalmente próprio para o consumo e 
que não consegue utilizar em suas 
atividades tudo que produz. O grande 
excedente de água é descartado nos 
corpos hídricos da região. A luta dos 
moradores é pela possibilidade de 
ter acesso ao volume excedente de 
água da REDUC, o que resolveria o 
problema de abastecimento da 
região. Porém, não interessa ao 
Governo possibilitar tal medida e 
ainda reivindicam que a Refinaria 
veio antes dos moradores. 
 
Outra questão relevante é a rota de 
fuga existente na região que deverá 
ser utilizada em caso de acidente na 
refinaria. Foi verificado que as ruas 
da rota são estreitas e possuem 
muitos buracos que evidenciam a 
total falta de manutenção. A 
sinalização da rota também segue 
defasada, somente algumas placas 
são visíveis e de fácil entendimento. 

Por Fernanda Ramos 

Participantes do Toxic 
Tour recebendo 
informações  de Sebastião 
Raulino na porta do antigo 
Lixão de Gramacho. 
 
 
 
Imagem: Arquivo Boletim 
do Meio Ambiente 
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Um ponto curioso foi constatado 
ao ver a quantidade de distribuidoras 
que estão no entorno da refinaria e 
que comprar o combustível 
produzido por ela. Os integrantes do 
Toxic Tour compraram nos postos de 
marcas consolidadas por terem um 
suposto "padrão elevado na 
qualidade", quando na realidade 
estavam comprando o mesmo 
combustível que é retirado da 
refinaria e apenas rotulado de forma 
diferente pelas distribuidoras. 

Depois de vistos os conflitos na 
refinaria, o Toxic Tour foi à área onde 
em maio de 2013 ocorreu um dos 
acidentes mais chocantes envolvendo 
combustíveis: a explosão dos tanques 
da Petrogold. No ano passado, na 
manhã do dia 23 de maio, os 
moradores da região foram 
surpreendidos com a explosão de 
tanques de combustível da empresa, 
que estavam localizados em uma 
área residencial no Bairro de Jardim 

Primavera, em Duque de Caxias. Um 
ano se passou e a única novidade na 
região do acidente é a presença de 
uma faixa “comemorando” o 
aniversário do acidente, que foi 
colocada pelos moradores que 
seguem indignados com o descaso 
do Governo. O cenário lembra uma 
região pós-guerra: Os tanques 
queimados, enferrujados, vidros 
quebrados, casas queimadas e 
condenadas em suas estruturas, 
lares e lembranças perdidas.  

Nesta visita ao local, o Toxic 
Tour, uma moradora local falou 
indignada que o povo merece 
atenção e que é função da 
sociedade cobrar isto. A senhora 
ainda pediu para que os alunos 
reclamassem nas redes sociais, 
pois “os jovens tem muita força e 
usam o facebook para conseguir 
tudo”. Ela pediu, ainda, que fosse 
visto ali, no mesmo bairro, a 
destruição da vegetação nativa 

pelas indústrias. Segundo a 
moradora anônima, as empresas 
chegaram e destruíram áreas 
imensas de vegetação nativa 
diminuindo a qualidade de vida dos 
moradores locais. 
 

A excursão ainda se deparou 
com uma moradora de uma das 
casas que fica de frente pra área do 
acidente e que foi completamente 
condenada pelo fogo e pelo calor. 
Esta senhora, indignada com o 
esquecimento das autoridades, deu 
um relato intenso sobre os efeitos do 
ocorrido na sua vida. A senhora X. 
(preservaremos o nome a pedido da 

mesma) abriu a casa dela, destruída, 
para que fosse constatado ali tudo 
aquilo que ela contou emocionada. 
Era uma casa grande, construída 
com o esforço do trabalho de uma 
vida da família completamente 

Por Fernanda Ramos 

TOXIC TOUR 

Participantes do Toxic Tour 
junto de Sebastião Raulino 
examinando vestígios de 
documentos da Petrogold que 
ainda estão no local do 
acidente. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem: Arquivo Boletim do 
Meio Ambiente 



 6 

ferros retorceram com o calor, a 
caixa de correio derreteu e até o 
ateliê de cerâmica da moradora, que 
funcionava em sua garagem, ficou 
totalmente destruído. A mesma 
calcula que o prejuízo com sua 
residência e suas peças de trabalho 
gire em torno de R$ 1,5 milhões. A 
senhora trabalhava com peças de 
cerâmicas portuguesas, 
extremamente finas e caras, e 
perdeu todas as peças que estavam 
no ateliê. Ela relatou que somente a 
ofereceram uma reparação de R$ 40 
mil e que isto não iria repor tudo que 
ela perdeu na casa dela. Hoje, o que 
ela quer é apenas sua casa 
reformada e mobiliada para que ela 
possa retornar e viver onde sempre 
quis. O mais impressionante foi ver 
que os vizinhos passam pelo mesmo 
problema que ela. Pois, nenhuma das 
casas atingidas foi restaurada. 
 

A visita chegou ao fim fazendo o 

percurso do Museu Vivo de São 
Bento que possui uma área de 102 
quilômetros quadrados. Estão 
compreendidos no espaço a 
Fundação Educacional de Duque de 
Caxias, a capela de São Bento, a 
Fazenda de São Bento e os 
Sambaquis (resquícios de ostras, 
ossos e objetos indígenas datados 
de mais de 2,5 mil anos). Visitar 
este Museu a céu aberto é uma feliz 
experiência para quem gosta e 
valoriza a história de nossos 
ancestrais. O sambaqui foi o ponto 
alto do museu, onde se vê de perto 
as raízes indígenas tão importantes 
da região. Importante relatar que 
esta visita ao sambaqui só é 
possível graças aos esforços da 
própria sociedade. Várias pessoas 
da região e outras que conhecem a 
importância deste sítio 
arqueológico se juntaram e 
compraram a área evitando assim 
que construções fossem feitas 

sobre ela e que a história fosse 
perdida.  Nesta região foram 
achados, além de objetos indígenas 
de uso cotidiano, duas ossadas (uma 
de um adulto e outra de uma 
criança) em perfeita conservação. 
 
Obs: 
Gostaria de agradecer imensamente 
ao Sebastião Raulino e ao Fórum dos 
Atingidos pela Indústria de Petróleo e 
Petroquímica nas cercanias da Baía 
de Guanabara (Fapp-BG) pela 
generosidade e pela incrível parceria 
com a equipe do Boletim do Meio 
Ambiente (BMA). Estamos 
imensamente gratos com a 
possibilidade de passar por esta 
grande experiência e esperamos 
poder realizar novas parcerias como 
esta. (Fernanda Ramos) 
 
Para quem quiser saber mais 
sobre o Toxic Tour e seus 
roteiros, acesse: http://

Por Fernanda Ramos 

TOXIC TOUR 

Participantes do Toxic Tour , junto de Sebastião Raulino e Sebastião Braga, no local do acidente da Petrogold .  
Imagem: Arquivo do Boletim do Meio Ambiente 


