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RESUMO 

As crescentes transformações no cenário mundial, o crescimento econômico 

desordenado, a evolução tecnológica e as mudanças na conscientização da população trazem 

preocupações quanto à sobrevivência do meio ambiente e a busca pelas principais causas dos 

impactos ambientais causados pelos diversos ramos da economia na luta pela preservação da 

natureza e qualidade de vida vem aumentando nas últimas décadas. O presente trabalho trata 

da análise dos principais impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de 

distribuição de combustíveis de forma integrada contribuindo para uma visão do todo, ou seja, 

serão analisados os impactos causados no solo e seus efeitos, alguns tipos da contaminação 

humana, os resíduos gerados e destinação final e os riscos de incêndio e as formas de 

minimizá- los e eliminá- los. É proposto um modelo de avaliação dos impactos ambientais 

direcionado para os postos de distribuição de combustíveis através de indicadores que 

poderão os postos certificados pela norma ISO 14001 ident ificar as oportunidades de 

melhorias, e os postos não certificados identificar os pontos problemáticos e implementar um 

Sistema de Gestão Ambiental para a conquista da certificação. 
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ABSTRACT 

The growing transformations in the world scenery, the disordered economic growth, 

the technological evolution and the changes in the mind of the population bringing concerns 

towards the environment survival in the near future and the research for the main causes of 

the environmental impacts caused by the several parts of the economy to fight for the nature 

preservation and life quality come growing in the last decades. The present work is about the 

analysis of the main environmental impacts caused by the activities of the positions of the gas 

station.The impacts caused in the soil and its effects, some types of the human contamination, 

the generated litter and final destination and of this and fire risks and the forms of minimizing 

them and to eliminate them will be analized. A model of evaluation of the environmental 

impacts for the gas stations is proposed, through indicators that will can to help the certified 

gas stations that have yuors system of envirenmental administration will be helped to identify 

the problematic points and to implement a system of envirenmental administration to obtain 

the certification.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................1 
1.1 Justificativa .................................................................................................................2 
1.2 Objetivos .....................................................................................................................3 
1.3 Estrutura do trabalho ...................................................................................................3 
1.4 Metodologia Aplicada ................................................................................................4 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...................................................................................7 
2.1 Conceitos relacionados à gestão ambiental ................................................................7 

2.1.1 Meio Ambiente ...................................................................................................7 
2.1.2 Política Ambiental ..............................................................................................7 
2.1.3 Gestão Ambiental ...............................................................................................8 
2.1.4 Desenvolvimento sustentável .............................................................................8 
2.1.5 Impacto Ambiental .............................................................................................8 
2.1.6 Biodiversidade ....................................................................................................8 
2.1.7 Processo de Biodegradação ................................................................................8 
2.1.8 Absorção .............................................................................................................8 
2.1.9 Adsorção .............................................................................................................9 
2.1.10 Carcinogenicidade ..............................................................................................9 
2.1.11 Mutagenicidade...................................................................................................9 
2.1.12 Exposição Crônica ..............................................................................................9 

2.2 Histórico Ambiental....................................................................................................9 
2.3 Sistemas de Gestão Ambiental .................................................................................11 

2.3.1 Série de Normas IS0 14000 ..............................................................................14 
2.4 Impactos Ambientais ................................................................................................16 

2.4.1 Aspectos Legais da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) .......................17 
2.4.1.1 Constituições Federal e Estadual..................................................................17 
2.4.1.2 Leis Federais .................................................................................................17 
2.4.1.3 Decretos Federais..........................................................................................18 
2.4.1.4 Resoluções do CONAMA ............................................................................19 
2.4.1.5 Legislações Estaduais ...................................................................................20 

2.4.2 Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental...................20 
2.4.3 Critérios para Estudos de Impacto Ambiental..................................................21 

2.5 Setor de Petróleo .......................................................................................................21 
2.5.1 Um pouco de História .......................................................................................21 
2.5.2 Dados Gerais do Setor de Petróleo ...................................................................22 

2.5.2.1 Refino ...........................................................................................................23 
2.5.3 Aspectos Legais do Setor de Petróleo e Gás ....................................................23 
2.5.4 Exemplo de Impacto Ambiental no Setor de Petróleo e Gás............................24 

2.6 Postos de Distribuição de Combustíveis ...................................................................25 
2.6.1 Dados Gerais.....................................................................................................25 

2.6.1.1 Bases de Distribuição de Combustíveis........................................................25 
2.6.2 Postos de Distribuição de Combustíveis ...........................................................25 

2.6.2.1 Aspectos Legais de Postos de Distribuição de Combustíveis ......................28 
2.6.2.2 Exigências específicas do órgão ambiental local – CPRH ...........................29 

2.6.3 Composição Química dos combustíveis e os Riscos associados ......................30 
2.6.3.1 Gasolina comum tipo “C” (sem chumbo).....................................................31 
2.6.3.2 Álcool Etílico Hidratado ...............................................................................32 



 vii 

2.6.3.3 Óleo Diesel automotivo tipos B, C, D e marítimo........................................32 
2.6.4 Especificações Técnicas para construção de postos de distribuição de 
combustíveis .....................................................................................................................33 

2.7 Resumo do capítulo ..................................................................................................42 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................45 

3.1 Impactos Ambientais causados pelas atividades dos Postos de Distribuição de 
Combustíveis ........................................................................................................................45 

3.1.1 Contaminação Humana dos postos de serviços ................................................45 
Os resultados obtidos no estudo de Mello (1992): ...........................................................53 
3.1.2 Contaminação do solo .......................................................................................55 
3.1.3 Incêndios ...........................................................................................................65 
3.1.4 Resíduos gerados pelas atividades dos postos de serviços ...............................73 
Os principais resultados e conclusões: .............................................................................84 

3.2 Resumo do capítulo ........................................................................................................87 
4 MODELO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS POSTOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ..............................................................................89 

4.1 Modelo de avaliação dos impactos ambientais causados pelas atividades dos Postos 
de Distribuição de Combustíveis ..........................................................................................89 
4.2 Descrição dos indicadores para avaliação dos impactos ambientais ........................91 

4.2.1 Categoria A: Indicadores de avaliação da contaminação humana ....................92 
4.2.2 Categoria B: Indicadores de avaliação da contaminação do solo e águas 
subterrâneas ......................................................................................................................95 
4.2.3 Categoria C: Indicadores de avaliação dos riscos de incêndio .........................99 
4.2.4 Categoria D: Indicadores de avaliação dos impactos ambientais causados pelos 
resíduos sólidos perigosos gerados nos postos de serviços ............................................103 

4.3 Resumo do capítulo ................................................................................................107 
5 APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO DESENVOLVIDO .................................109 

5.1 Aplicação na Empresa 1 .........................................................................................109 
5.1.1 Indicadores para avaliar a Contaminação Humana ........................................109 
5.1.2 Indicadores para avaliar a Contaminação do Solo e Águas subterrâneas.......111 
5.1.3 Indicadores para avaliar os riscos de incêndio ...............................................113 
5.1.4 Indicadores para avaliar os resíduos sólidos perigosos gerados nos postos de 
serviços 115 

5.2 Aplicação na Empresa 2 .........................................................................................118 
5.2.1 Indicadores para avaliar a Contaminação Humana ........................................118 
5.2.2 Indicadores para avaliar a Contaminação do Solo e Águas subterrâneas.......120 
5.2.3 Indicadores para avaliar os riscos de incêndio ...............................................123 
5.2.4 Indicadores para avaliar os resíduos sólidos perigosos gerados nos postos de 
serviços 125 

5.3 Resumo do capítulo ................................................................................................129 
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES...................................................................131 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
APÊNDICES 
ANEXOS 

 
 
 
 
 



 viii 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 - - Modelo de Sistema de Gestão Ambiental ..........................................................12 

Figura 2.2 - Posição do Sistema de Gestão Ambiental no Esquema da Gestão Ambiental......14 

Figura 2.3 - Quantidade de Postos de Distribuição de Combustíveis da Região Nordeste .....27 

Figura 2.4 – Processo de refino do petróleo e seus produtos....................................................29 

Figura 2.5 - Caixa separadora de Água e Óleo (S.A.O)............................................................34 

Figura 2.6 – Descarga selada (S.A.O).......................................................................................34 

Figura 2.7- Spill Containers.………………………………………………………………….35 

Figura 2.8 - Check Valve..........................................................................................................36 

Figura 2.9 - Float Ball………………………………………………………………………...36 

Figura 2.10 - Representação esquemática de um posto de serviço e seus principais 

equipamentos............................................................................................................................37 

Figura 2.11 - Representação esquemática de um tanque subterrâneo......................................38 

Figura 2.12- Representação esquemática de um piso em concreto..........................................38 

Figura 2.13 - Canaleta de um posto de serviço.........................................................................39 

Figura 2.14 - Representação esquemática de um Sistema de detenção de vazamento.............40 

Figura 2.15- Sistema de detenção de vazamento......................................................................40 

Figura 2.16 - Representação esquemática de uma Caixa separadora de água e óleo...............41 

Figura 3.1 – Diagrama de instalação de um tipo de sistema de armazenamento e distribuição 

de combustíveis........................................................................................................................55 

Figura 3.2 - Principais partes constituintes solo e exemplo de derramamento de gasolina.....56 

Figura 3.3 - Sistema de exaustão permanente instalado na galeria de esgoto defronte ao 

posto.........................................................................................................................................61 

Figura 3.4 - Redutor de fluxo instalado na galeria de esgoto a jusante do posto para interceptar 

a contaminação.........................................................................................................................61 

Figura 3.5 Poço de monitoramento indicando presença de lâmina de combustível em 

aqüífero....................................................................................................................................61 

Figura 3.6 -Triângulo do incêndio...........................................................................................65 

Figura 3.7 – Fontes de ignição através do atrito entre corpos.................................................66 

Figura 3.8 – Fontes de ignição através da eletricidade estática...............................................67 

Figura 4.1- Representação esquemática do modelo de avaliação dos impactos ambientais dos 

postos de serviços....................................................................................................................89 



 ix 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1 – Concepção Ampla do Meio Ambiente.................................................................7 

Tabela 2.2 - Histórico das Certificações ISO 14001 no Brasil...............................................15 

Tabela 2.3 - Certificados  ISO 14001 por localização Geográfica.........................................16 

Tabela 2.4 - Quantidade de postos revendedores de combustíveis automotivos, por bandeira, 

segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002.................................................26 

Tabela 2.5: Principais propriedades dos hidrocarbonetos contaminantes comerciais...........30 

Tabela 2.6 – Critérios de classificação para postos de distribuição de combustíveis............33 

Tabela 3.1 - Limites de exposição a produtos químicos adotados.........................................47 

Tabela 3.2 - Tipos de agente extintor de incêndio e seus usos mais adequados....................71 

Tabela 4.1 – Indicadores para avaliação da contaminação humana......................................92 

Tabela 4.2 – Indicadores para avaliação da contaminação do solo e águas subterrâneas.....97 

Tabela 4.3 – Indicadores para avaliação dos riscos de incêndios........................................101 

Tabela 4.4 – Indicadores para avaliação dos resíduos sólidos perigosos............................105 

Tabela 5.1: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação 

Humana Posto1...................................................................................................................109 

Tabela 5.2: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação do 

Solo e Águas subterrâneas Posto1......................................................................................111 

Tabela 5.3: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos riscos de 

incêndios Posto1.................................................................................................................113 

Tabela 5.4: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos resíduos sólidos 

perigosos Posto1.................................................................................................................115 

Tabela 5.5: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação 

Humana Posto2...................................................................................................................118 

Tabela 5.6: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação do 

Solo e Águas subterrâneas Posto2......................................................................................120 

Tabela 5.7: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos riscos de 

incêndios Posto2.................................................................................................................122 

Tabela 5.8: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos resíduos sólidos 

perigosos Posto2.................................................................................................................125 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO CAPÍTULO 

INTRODUÇÃO 
 



Capítulo 1       .                                                                                                                                          Introdução 

2 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo desenvolvido pretende tecer uma análise dos impactos ambientais causados 

pelas atividades dos postos de distribuição de combustíveis, no setor de petróleo, visto que os 

riscos provocados para o meio ambiente e a sociedade são bastante significativos. Este 

primeiro capítulo trata dos objetivos do trabalho, da justificativa da realização deste estudo e 

da contribuição que esta pesquisa poderá trazer tanto para o meio científico, quanto para o 

meio ambiente e a sociedade como um todo. E, por fim, apresentar a estrutura do trabalho, 

resumindo os pontos que serão abordados em cada capítulo. 

1.1 Justificativa 

Com a evolução da conscientização ecológica e a preocupação dos governos e da 

população com a relação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, as atitudes 

estão sendo repensadas, pois se deve implementar o pensamento de desenvolvimento 

sustentável, de forma a garantir qualidade de vida, crescimento econômico e mais do que tudo 

isso, a sobrevivência. 

Os impactos ambientais causados pelas atividades humanas quer seja nas indústrias, 

quer seja no comércio ou em quaisquer outras atividades, direta ou indiretamente, modificam 

o meio ambiente. Quando se trata dos impactos ambientais causados pelas atividades dos 

postos de distribuição de combustível, assunto foco do presente trabalho, será mostrado que 

os riscos e os efeitos ao meio ambiente e ao ser humano são significativos. 

Considerando que os estudos científicos neste assunto em epígrafe são bastante 

limitados, restringindo-se praticamente as atividades da Companhia Pernambucana do Meio 

Ambiente – CPRH e a importância do setor de petróleo juntamente com os postos de 

distribuição de combustível têm para economia do Brasil e, em específico para o Estado de 

Pernambuco e para qualidade de vida da população e preservação da natureza, o presente 

trabalho se justifica por estimular outros estudos científicos nesta área, além de contribuir 

com os diversos órgãos ambientais na constante luta para reduzir este tipo de impacto 

ambiental, ajudando a melhorar a vida da sociedade, a preservação do meio ambiente, 

garantido que gerações futuras possam usufruir a natureza como ainda se usufrui e, desta 

forma, propor um método de Avaliação de Impactos Ambientais na área de postos de 

distribuição de combustível. 
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1.2 Objetivos  

Nesta secção serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que 

nortearão este trabalho de pesquisa. 

O objetivo geral deste trabalho consiste em propor um modelo para Avaliação de 

Impactos Ambientais no setor de petróleo, direcionado para postos de distribuição de 

combustíveis na região do grande Recife e verificar a aplicação deste modelo para postos com 

SGA certificados com a norma ISO 14001 e não certificados. 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

??Estudar a legislação vigente relacionada à proteção do meio ambiente no setor de 

distribuição de combustíveis; 

??Estudar os processos e métodos usados na identificação e avaliação dos impactos 

ambientais em geral e os impactos ambientais provocados pelos postos de distribuição 

de combustíveis; 

??Estudar os métodos usados para redução e/ou eliminação dos impactos ambientais 

provocados pelos postos de distribuição de combustíveis; 

??Estudar as normas da série ISO 14000 e sua aplicação para postos de distribuição de 

combustíveis; 

??Propor um conjunto de indicadores para avaliação dos impactos ambientais nos postos 

de distribuição de combustíveis, de forma a auxiliá- lo com a certificação ISO 14000. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

A estrutura da dissertação está dividida em seis capítulos, quais sejam: Introdução, 

Fundamentação Teórica, Revisão Bibliográfica, Modelo para Avaliação dos Impactos 

Ambientais no setor de petróleo, Estudo de Caso, Considerações Finais e Sugestões para 

trabalhos futuros. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica dividida em duas partes: a 

primeira apresenta os principais conceitos relacionados à questão ambiental; a evolução da 

consciência ecológica no mundo e no Brasil até os dias atuais e suas relações com as 

organizações e, por fim, alguns dos sistemas de gestão ambiental usados e os mais difundidos; 

a segunda apresenta o conceito e comentários gerais sobre Impactos Ambientais. 
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O Capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica que também se encontra dividida em 

duas partes: a primeira apresenta um breve relato sobre a história do setor de petróleo, os 

aspectos legais do setor e um exemplo de impacto ambiental deste setor; a segunda apresenta 

os dados gerais dos postos de distribuição de combustíveis, os aspectos legais específicos dos 

postos de distribuição de combustíveis, composição química dos combustíveis e riscos 

associados, uma breve descrição dos impactos ambientais causados pelas atividades dos 

postos de serviços e, por último, as especificações técnicas para construção dos postos de 

distribuição de combustível. 

O Capítulo 4 apresenta o modelo proposto para Avaliação de Impactos Ambientais no 

setor de Petróleo, direcionado para postos de distribuição de combustíveis através de 

indicadores de avaliação baseados nas exigências legais, em trabalhos científicos na área 

enfoque do trabalho, entrevistas realizadas no órgão ambiental (CPRH) e Corpo de Bombeiros 

de Pernambuco, no Manual de Operações Shell (Benchmark) e bibliografias na área 

ambiental. 

O Capítulo 5 relata os estudos de casos realizados em dois postos de distribuição de 

combustíveis com características distintas: um posto com SGA certificado com a ISO 14001 e 

o outro não certificado, tal como os resultados obtidos com a aplicação do modelo proposto 

pelo presente trabalho para avaliação de impactos ambientais nos referidos postos de 

distribuição de combustíveis de Pernambuco escolhidos, identificando as oportunidades de 

melhoria para o posto certificado e os pontos problemáticos para o posto não certificado. 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais do presente trabalho baseada na pesquisa 

realizada e metodologia aplicada no decorrer da elaboração da dissertação, assim como 

sugestões para trabalhos futuros. 

1.4 Metodologia Aplicada 

A realização deste trabalho foi dividida em 4 etapas: inicialmente, foi feito um 

levantamento do material bibliográfico; na segunda etapa, foi desenvolvida uma Revisão 

Bibliográfica e em seguida desenvolvido um modelo de avaliação dos impactos ambientais no 

setor de petróleo, direcionado para postos de distribuição de combustíveis baseado em 

indicadores. A terceira etapa consiste na realização dois estudos de caso, quais sejam: um 

posto de distribuição de combustível certificado com Sistema de Gestão Ambiental nos 

requisitos da norma ISO 14001 e um outro posto não certificado nos requisitos da ISO 14001 
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através da aplicação de questionários com proprietário, gerente e funcionários. A última etapa 

apresenta a análise dos dados obtidos para finalizar este trabalho de pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos importantes para o entendimento 

do trabalho. Para tanto, fez-se necessário apresentar um sucinto histórico da questão 

ambiental no Brasil e no mundo, à gestão ambiental nas empresas, tal como, os Sistemas de 

Gestão Ambiental com ênfase nos requisitos da norma ISO 14000. 

2.1 Conceitos Relacionados à Gestão Ambiental 

A seguir são apresentados os principais conceitos adotados neste trabalho e 

considerados importantes para nortear a pesquisa realizada. 

2.1.1  Meio Ambiente 

É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (Lei nº 6938/81 

IBAMA).  

A tabela a seguir, mostra a concepção ampla do meio ambiente que é dividida em três 

partes conforme tabela 2.1. Esta concepção ampla será considerada no presente trabalho. 

Tabela 2.1 – Concepção Ampla do Meio Ambiente 
Fonte: Távora (2003) 

MEIO AMBIENTE 

FÍSICO BIÓTICO ANTRÓPICO 

Atmosfera Hidrosfera Litosfera Fauna Flora Sociológico Antrópico Econômico 
 

2.1.2 Política Ambiental 

Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu 

desempenho ambiental global, para prover uma estrutura de ação e definição de seus objetivos 

e metas ambientais (ISO 14001, 1996). É possível identificar pelo menos três tipos de 

políticas ambientais, são elas: regulatórias, estruturadoras e indutoras de comportamento. 

Regulatórias: dizem respeito à elaboração de legislação específica para estabelecer ou 

regulamentar normas e regras de uso e acesso ao ambiente natural  e a seus recursos, bem 

como à criação de aparatos institucionais que tratam o cumprimento da lei. 
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Estruturadoras: implicam intervenção direta do poder público ou de organismos não-

governamentais na proteção ao meio ambiente. 

Indutoras: referem-se a ações que objetivam influenciar o comportamento de 

indivíduos ou grupos sociais (GUERRA & CUNHA, 2003). 

2.1.3 Gestão Ambiental 

É a forma como uma organização administra as relações entre suas atividades e o meio 

ambiente que as abriga, observadas as expectativas das partes interessadas (VITERBO, 1998). 

Este tópico será desenvolvido com mais detalhes adiante. 

2.1.4 Desenvolvimento Sustentável 

É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades (ONU, 1998).  

2.1.5 Impacto Ambiental 

Conjunto das repercussões e das conseqüências que uma nova atividade ou uma nova 

obra, quer pública quer privada, possa ocasionar ao ambiente (TAUK-TORNISIELO, 1995). 

2.1.6 Biodiversidade 

A variabilidade dos organismos vivos de qualquer origem, compreendendo, entre 

outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

ecológicos dos quais eles fazem parte. Isso compreende a diversidade no seio das espécies 

entre as espécies, bem como aquela dos ecossistemas (LÉVÊQUE, 1999). 

2.1.7 Processo de Biodegradação 

É uma reação bioquímica que é mediada por microorganismos, isto é; a transformação 

de certos orgânicos em dióxido de carbono e água na presença de microorganismos no 

subsolo (CORDAZZO, 2000). 

2.1.8 Absorção 

Fixação de uma substância no interior de outra substância (ATLAS, 2003). 
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2.1.9 Adsorção 

Fixação de uma substância na superfície de outra substância (ATLAS, 2003). 

2.1.10 Carcinogenicidade 

Propriedade que tem a substância de provocar alterações responsáveis pela indução do 

câncer (ATLAS, 2003). 

2.1.11 Mutagenicidade 

Propriedade de variação brusca de um ou mais caracteres em um organismo, devido a 

modificações no seu material genético, tornando-se hereditária (ATLAS, 2003). 

2.1.12 Exposição Crônica 

Exposição longa e continuamente repetida, durante a vida laborativa, que pode ou não 

se acumular no organismo através de órgãos vitais como: fígado, rins, pulmão, entre outros 

(ARAÚJO, 2003).  

2.2 Histórico Ambiental 

Com o fim da II Guerra Mundial, o mundo e principalmente os países que sofreram 

grande destruição como Japão e Alemanha, tinham um pensamento: reconstrução, e, com 

isso, o desenvolvimento tecnológico e a volta do crescimento econômico, visto que, o cenário 

era de uma demanda reprimida dos EUA a ser suprida. Desta forma, problemas como: o 

aquecimento da terra, destruição da camada de ozônio, utilização demasiada dos recursos não-

renováveis, e, a contaminação e exploração dos oceanos, entre outras, culminaram com o 

despertar de uma consciência ecológica. Segundo Viterbo (1998), pode-se dividir a evolução 

da consciência ambiental em quatro fases distintas: 

A primeira fase, chamada de conscientização, foi marcada com a preocupação sobre os 

recursos hídricos e o saneamento básico. A partir de 1970, com o aumento das indústrias 

poluidoras do ar e da água e com contaminações provocadas por atitudes humanas, é que o 

mundo começou a se preocupar com os efeitos danosos da poluição em suas mais diversas 

áreas.  

Em junho de 1972 ocorreu em Estocolmo a primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente, que tratou basicamente do controle da poluição do ar e da água, e dessa 
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forma, colocou a questão ambiental nas agendas oficiais internacionais, marcando a segunda 

fase da evolução da consciência ecológica, sendo chamada de controle da poluição; foi 

também nesta fase que surgiram os primeiros organismos oficiais de controle ambiental. 

Aos poucos, na década de 1980, chegou-se à conclusão de que a solução para a não 

poluição não era frear o desenvolvimento, mas orientar as pessoas, as indústrias, o 

desenvolvimento para preservar o meio ambiente e os recursos não-renováveis. Com esse 

pensamento, inicia-se a fase de planejamento ambiental, pois apenas o controle da poluição 

gerada não era mais visto como uma alternativa viável, ou seja, com resultados tão 

significativos que com um planejamento adequado para as diversas situações, as degradações 

da natureza poderiam ser minimizadas. Esta fase foi marcada por grandes desastres 

ecológicos; como o acidente da Union Carbide (em 1984, na Índia), a explosão de uma usina 

nuclear em Tchérnobil em 1986, o grande derramamento de óleo provocado pelo navio Exxon 

Valdez (no Alasca, em 1989) e pela identificação da degradação da camada de ozônio 

(Viterbo, 1998). Nesta fase, os estudos sobre os impactos ambientais (EIA) passaram a ser 

uma exigência legal na implementação de unidades industriais e de outros empreendimentos, 

ainda na fase de projeto e de verificação da viabilidade do mesmo, a partir da Resolução 001 

do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), em 28 de fevereiro de 1986. 

Ainda no final da fase de controle da poluição, começaram a surgir as ONG´s 

(Organizações Não Governamentais) e o partido verde, que “levantaram a bandeira 

ecológica” demonstrando ao mundo que o controle da poluição  e o planejamento ambiental 

não são suficientes para evitar os impactos ambientais. Iniciou-se assim a próxima fase da 

evolução da consciência ecológica:gerenciamento ambiental, em 1990. Juntamente com o 

pensamento de gerenciamento ambiental vieram a globalização da economia e a 

universalização dos conceitos relativos ao meio ambiente, pois se constatou que os impactos 

ambientais não são apenas locais, isto é, seus efeitos são globais. A partir de 1992, com a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 

junho de 1992 (20 anos após a primeira Conferência em Estolcomo), no Rio de Janeiro (Rio 

92), as questões ambientais passaram a ser assunto constante nas discussões econômicas e 

estratégicas. A Rio 92 teve como principal objetivo verificar se as variáveis ambientais 

haviam sido incorporadas às políticas e ao planejamento dos países e, desta forma, trouxe o 

compromisso com o Desenvolvimento Sustentável, o tratado da Biodiversidade e o acordo 

para eliminação gradual dos CFC´s (gases cloro-fluor-carbono). Os documentos resultantes da 
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Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro foram: a Carta da Terra (também chamada 

de Declaração do Rio) e a Agenda 21. 

A Declaração do Rio, segundo Andrade (2000), visa “estabelecer acordos 

internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global 

de ecologia e desenvolvimento”. A Agenda 21, por sua vez, constitui um plano de ação, que 

objetiva tornar prático os programas para eliminar e/ou frear o processo de degradação 

ambiental; isto é, promover o Desenvolvimento Sustentável, fazendo com que os princípios 

da Declaração do Rio se tornem realidade. Após a Rio-92 outros acordos e documentos foram 

firmados pelos países membros da ONU, visando a abranger as questões ambientais 

relacionadas com os recursos naturais, padrões de comércio (CNP´s – Certificados 

Negociáveis de Poluição) e o consumo de energia em todo o mundo, através das Declarações 

de Tóquio, Nairóbi e o Protocolo de Kyoto. 

No Brasil, as empresas começaram a firmar seu acordo com os princípios do 

compromisso em 1992 e com os princípios de Atuação Responsável trazidos do Canadá e 

editados pela ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química). Posteriormente, foi 

editada a primeira norma sobre gestão ambiental de origem Britânica : a BS-7750, que teve 

como objetivo ordenar os procedimentos de gestão ambiental já existentes, permitindo a 

Certificação dos Sistemas de Gestão Ambiental. Em 1993, baseada na norma BS-7750 surge o 

Sistema Europeu de Ecogestão e Auditorias EMAS (Environment Management Audit 

Scheme) e finalmente em 1996 foi editada a ISO 14000 que é uma série de normas que 

focalizam o estabelecimento de um sistema para alcançar internamente o estabelecimento de 

políticas, objetivos e alvos, representando o consenso mundial sobre gestão ambiental. 

2.3 Sistemas de Gestão Ambiental 

Com as mudanças na consciência da população e no enfoque do cenário estratégico 

organizacional, as empresas, nos dias atuais, adotam um sistema de gestão ambiental como 

uma das maneiras de se tornarem e se manterem competitivas em longo prazo. A seguir, serão 

apresentados os conceitos de  Sistemas de Gestão Ambiental da forma como será abordado 

neste trabalho.  

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser definido como “a parte do sistema 

de Gestão Global que inclui a estrutura organizacional, o planejamento de atividades, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para o desenvolvimento, 
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implantação, alcance, revisão e manutenção da política ambiental” (Norma ISO 14000). Pode-

se dizer que um SGA possui algumas etapas para sua implementação, descritas a seguir: 

1. Política Ambiental da Organização: Pensando 

2. Planejamento: Planejando 

3. Implementação e Operação: Fazendo 

4. Monitorando e ações Corretivas: Monitorando 

5. Revisões Gerenciais: Revisando 

As etapas de implementação de um SGA podem ser esquematizadas conforme 

apresentado na figura 2.1. 

  

  

 

 

  

 

 

 
 
 

Figura 2.1 - Modelo de Sistema de Gestão Ambiental  

Fonte: Adaptada da Norma ISO 140001 (1996) 

Segundo Tibor (1996), para melhorar seus desempenhos ambientais de forma a 

garantir a conformidade legal e normativa, as empresas nas décadas de 1970 e 1980, 

necessitaram implantar algum tipo de SGA eficiente de forma a garantir seu lugar no mercado 

e sua competitividade. Surgiram, a partir dessas necessidades, diversas normas e diretrizes de 

gestão ambiental elaboradas e vigentes em alguns países, como por exemplo: a norma BS 

7750 do Reino Unido, a NSF Internacional dos Estados Unidos e a EMAS (Eco-

Managemente and Audit Scheme) da União Européia. Em virtude da falta de uma 

normalização universal, isto é, uma norma em que as empresas mundiais pudessem se basear 

para implementação da gestão ambiental, garantindo assim, a sua competitividade, evitando 
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custos comerciais, é que o Organismo Internacional de Normalização (ISO), se sentiu 

incentivado a formular uma norma universal de gerenciamento ambiental e, os fatores que 

influenciaram esta nova norma, estão descritos a seguir: 

??os compromissos assumidos pelos países durante a ECO-92 e, desta forma, o 

crescimento das exigências governamentais ; 

??a necessidade de reduzir a multiplicidade e a duplicação de sistemas gerados pela 

proliferação das normas de gestão ambiental; 

??uso crescente de normas voluntárias. 

Segundo D´Avigno (1996), alguns outros fatores também influenciaram a ISO a 

formular a norma universal de gerenciamento ambiental, são eles: 

??pressões legais e normativas; 

??barreiras técnicas de mercado; 

??pressões dos consumidores; 

??atuação dos órgãos ambientais; 

??modernização do sistema de qualidade; 

??sofisticação do processo produtivo; 

??restrições de financiamento; 

??exigências de seguradoras; 

??aumento da conscientização ambiental; 

??preocupação com as gerações futuras; 

??atingir um novo mercado que surgiu com o aparecimento de consumidores mais 

exigentes sobre as questões ambientais; 

??facilitar as transações comerciais internacionais. 

Portanto, diante destes fatores, em março de 1993, o organismo ISO  criou o Comitê 

Técnico, chamado TC-207, que ficou responsável pela elaboração e revisão das Normas da 

série ISO 14000. 

Segundo Tibor (1996), o organismo ISO é um organismo internacional especializado, 

fundado em 1946, com sede em Genebra na Suíça, cujos membros são entidades normativas 
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de âmbito nacional, provenientes de 111 países, que tem a finalidade de desenvolver normas 

de fabricação, comércio e comunicações. 

2.3.1 Série de Normas IS0 14000  

A série de normas ISO 14000 é um conjunto de normas que trata da questão 

ambiental, publicada em outubro de 1996, dez anos após o lançamento da série de normas 

ISO 9000. Em princípio foram publicadas as cinco primeiras normas da série e apenas em 

dezembro deste mesmo ano, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adotou 

integralmente essas normas, que são: a norma ISO 14001 e a norma ISO 14004 que tratam 

sobre Sistemas de Gestão Ambiental e as normas; ISO 14010, 14011 e 14012 que tratam 

sobre Auditorias Ambientais. Outra série de normas do organismo ISO, também conhecidas 

das empresas é a série de normas ISO 9000, que aborda a questão da qualidade.  

A norma ISO 14000 tem o objetivo de tornar a linguagem homogênia das normas 

ambientais entre os diversos agentes, ou seja, entre as normas regionais, nacionais e 

internacionais, de forma a facilitar a compreensão e agilizar as relações comerciais 

globalizadas. A representação da organização interna para normalização Comitê Técnico – 

TC 207 (ISO 14000) pode ser observada na figura 2.2 a seguir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Posição do Sistema de Gestão Ambiental no Esquema da Gestão Ambiental                               

Fonte: Tibor (1996) 
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com outros requisitos de gestão, auxiliando as organizações a alcançar seus objetivos tanto 

ambiental como econômico-financeiro.  

De acordo com a própria norma ISO 14001 (1996), ela se aplica às organizações que 

tenham como metas: 

?? implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão; 

??assegurar-se de sua conformidade com sua política ambiental; 

??demonstrar tal conformidade a terceiros; 

??buscar certificação/registro do seu sistema de gestão ambiental por uma organização 

externa; 

??realizar uma auto-avaliação e emitir autodeclaração de conformidade com esta norma. 

Portanto, verifica-se que a norma ISO 14001 pode ser aplicada às empresas de 

qualquer porte e natureza, isto é, pequenas, médias ou grandes e de manufaturas ou serviços, 

de forma que a empresa que possui a certificação à norma ISO 14001 pode afirmar que seu 

sistema de gestão ambiental é documentado, implementado e consistentemente avaliado. 

De acordo com o INMETRO, a certificação não é cedida pelo organismo ISO, pois a 

mesma é uma entidade normalizadora internacional, mas, por uma entidade de terceira parte 

devidamente credenciada. No Brasil a entidade designada pelo CONMETRO (Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) como organismo credenciador 

oficial foi o INMETRO, visto que, a Norma ISO 14001 tem caráter voluntário e as 

certificações podem ser feitas fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade por 

organismos credenciados ou não pelo INMETRO. Independentemente de a certificação ser 

feita dentro ou fora do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, quando realizada 

por organismo credenciado pelo INMETRO, a mesma é conduzida com base nos mesmos 

requisitos e metodologia. Nas tabelas 2.2 e 2.3 são apresentados o histórico das certificações 

ISO 14001 e a relação do número de empresas certificadas com a norma ISO 14001 no Brasil. 
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Tabela 2.2 - Histórico das Certificações ISO 14001 no Brasil                                                                         

Fonte: INMETRO, consulta em 24/02/2004 

Histórico das Certificações ISO 14001 por Organismos no Brasil  

Número de 
Certificações 

Válidas no 
SBAC* 

Canceladas ou 
Vencidas no SBAC* 

Válidas fora do 
SBAC* 

Canceladas ou 
Vencidas fora do 

SBAC* 
Total Geral 

   Certificados no 
Brasil 

286 112 161 109 668 

   Certificados 
fora do Brasil 

15 0 13 5 33 

   Total 301 112 174 114 701 
* SBAC - sistema brasileiro de avaliação da conformidade 

Tabela 2.3 - Certificados ISO 14001 por localização Geográfica                                                       

Fonte:INMETRO, adaptada pela autora, consulta em 24/02/2004 

Certificados ISO 14001 Válidos por Localização Geográfica  
Estados da Federação Quantidade  Percentual 

   AMAZONAS 14 4,65% 
   BAHIA 11 3,65% 

   DISTRITO FEDERAL 1 0,33% 
   ESPÍRITO SANTO 1 0,33% 

   GOIÁS 1 0,33% 
   MARANHÃO 2 0,66% 
MINAS GERAIS 17 5,65% 

PARÁ 2 0,66% 
PARAÍBA 2 0,66% 

PERNAMBUCO 20 6,64% 
PARANÁ 14 4,65% 

RIO DE JANEIRO 28 9,30% 
   RIO GRANDE DO NORTE 1 0,33% 

   RIO GRANDE DO SUL 21 6,98% 
   SANTA CATARINA 16 5,32% 

   SERGIPE 3 1,00% 
   SÃO PAULO 132 43,85% 

   FORA DO BRASIL 15 4,98% 
   Total 301 100,00% 

2.4 Impactos Ambientais 

Nesta seção serão apresentados: o conceito de Impactos Ambientais, alguns tipos de 

Impactos, os aspectos legais da Avaliação de Impactos Ambientais e considerações sobre o 

EIA e o RIMA. 
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Observando a origem da palavra impacto, nota-se que vem do latim (impactu) e 

significa “choque” ou “colisão”. No que diz respeito à terminologia do direito ambiental, a 

palavra impacto tem o mesmo significado, ou seja, “choque” ou “colisão” de substâncias 

(sólida, líquida ou gasosas), de radiações ou de formas diversas de energia, decorrentes da 

realização de obras ou atividades com danosa alteração do ambiente natural, artificial, cultural 

ou social (Ab´saber & Muller-Plantenberg, 1994 apud Custódio, 1988). 

Em outras palavras, pode-se dizer que Impacto Ambiental é qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

??a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

??as atividades sociais e econômicas; 

??a biota; 

??as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

??a qualidade dos recursos ambientais. 

(Resolução CONAMA n. 001, de 23 de janeiro de 1986, art. 1°.) 

2.4.1 Aspectos Legais da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) 

De acordo com o Manual de Diretrizes para Avaliação de Impactos Ambientais da 

CPRH (Companhia Pernambucana do Meio Ambiente), a legislação utilizada na Avaliação de 

Impactos Ambientais é descrita a seguir: 

2.4.1.1 Constituições Federal e Estadual 

??Constituição Federal de 1988 

- Art.225, § 1 °, IV (Dispõe sobre a exigência de EIA e Audiência Pública). 

??Constituição do estado de Pernambuco - 1989 

- Art.209 (Política estadual de meio ambiente) 

- Art.215 (Dispõe sobre a exigência de EIA e Audiência Pública) 

2.4.1.2 Leis Federais 

??Lei n° 6.803, 02/07/80 (Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial em áreas críticas de poluição) 
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- Art. 10, § 3º c/c o § 2° - (Atribuição do governo) 

??Lei Federal n° 6.938, de 31/08/81 (Dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, com alterações posteriores dadas pelas Leis Federais 7.804/89 e 8.028/90, 

art. 17, I, regulamentada pelo Dec. 88.351/83, revogado pelo Dec. 99.274/90). 

- Art.8°, 11 (6.938/81) (Competência do CONAMA) 

- Art.9°, 111 (6.938/81) (Instrumentos da PNMA) 

??Lei Federal n° 7.661, de 16/03/88 (Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro) - Art. 6°, § 2° (Dispõe sobre o licenciamento) 

2.4.1.3 Decretos Federais 

??Decreto Federal no 88.351, de 01 /06/83 (Revogado) 

??Decreto Federal no 95.733, de 12/02/88 (Dispõe sobre a inclusão no orçamento dos 

projetos e obras federais, de recursos destinados a prevenir ou corrigir os prejuízos de 

natureza ambiental...) 

- Art. 1 °, Parágrafo único 

- Art.2° 

??Decreto Federal n° 97.507, de 13/02/89 (Licenciamento de Atividade Mineral) 

??Decreto Federal n° 97.632, de 10/04/89 (Dispõe sobre a regulamentação do Art° 2°, 

inc. VIII, da Lei n° 6.938/81) 

- Art. 1° (Apresentação do EIA/RIMA, para as atividades minerais) 

??Decreto Federal n° 99.274/90 (Regulamenta a Lei no 6.902/81 e a Lei n° 6.938/81, que 

dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Área de Proteção 

Ambiental - APA e PNMA. 

- Art. 7° (Competência do CONAMA) 

- Art. 17 e seus parágrafos (Dispõe sobre o Licenciamento) 

??Decreto Federal no 98.812, de 09/01/90 (Regulamenta a Lei no 7.805/89 - dispõe 

sobre o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira) 

??Decreto Federal no 99.566, de 01/10/90 (Dispõe sobre a Proteção de Cavidades 

Subterrâneas existentes no Território Nacional) 
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- Art. 3° (exigência de EIA/RIMA) 

??Decreto Federal no 750, “10/02/93 (Dispõe sobre Mata Atlântica)”. 

- Art.1 °, Parágrafo único, (exigência de EIA/RIMA) 

2.4.1.4 Resoluções do CONAMA 

??Resolução no 004/84, CONAMA, 05/06/84 (Dispõe sobre o estabelecimento de 

critérios e parâmetros para regular a localização de novas indústrias). 

??Resolução n° 001/86, CONAMA, 23/01/86 (Dispõe sobre o estabelecimento de 

critérios básicos e diretrizes gerais para o RIMA). 

??Resolução n° 011186, CONAMA, 18/03/86 (Altera e acrescenta incisos na Resolução 

n° 001186, que institui o RIMA). 

??Resolução n° 05/87, CONAMA, 06/08/87 (Institui o Programa Nacional de Proteção 

ao Patrimônio Espeleológico) 

??Resolução n° 06/87, CONAMA, 16/09/87 (Dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

obras de grande porte, especialmente no setor elétrico) 

??Resolução n° 009/87, CONAMA, 03112187 (Dispõe sobre a regulamentação de 

Audiências Públicas) 

??Resolução n° 010/87, CONAMA, 03/12/87 (Dispõe sobre ressarcimento de danos 

ambientais causadas por obras de grande porte) 

??Resolução no 001/88, CONAMA, 16/03/88 (Dispõe sobre a regulamentação de 

cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental) 

??Resolução n° 05/88, CONAMA, 15/06/88 (Regulamenta o Licenciamento das obras de 

Saneamento Básico) 

??Resolução n° 010/88, CONAMA, 14/12/88 (Regulamenta as Áreas de Proteção 

Ambiental) 

??Resolução no 012/89, CONAMA, 14/09/89 (Substitui e revoga a Resolução n° 002188 

sobre ARIE's) 

??Resolução n° 015/89, CONAMA, 07112189 (Determina a apresentação, pela 

Petrobrás, de EIA's para utilização do metano l) 
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??Resolução n° 009/90, CONAMA, 06112190 (Dispõe sobre Normas Específicas para o 

Licenciamento Ambiental de Extração de Mineral das Classes I a IV exceto a Classe 

II) 

??Resolução no 010/90, CONAMA, 06/12/90 (Dispõe sobre normas específicas para o 

licenciamento ambiental de extração da Classe II) 

2.4.1.5 Legislações Estaduais 

??Lei no 9.988, 13/01/087 (Dispõe sobre normas de Proteção Ambiental) 

??- Art.7° (apresentação de RIMA para atividades agroindustriais, alcooleira e 

açucareira). 

??Lei no 11.206, 31 /03/95 (Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de PE) 

??- Art.6°, VIII (Instrumentos da Política Florestal) 

??- Art 8°, § 1 ° c/c § 2° 

??Lei no 11.516/97 (Dispõe sobre a revisão do Sistema de Licenciamento Ambiental da 

CPRH) 

??Decreto n° 20.586/98 (Regulamenta a Lei no 11.516/97) 

2.4.2 Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental  

Segundo Ab´saber & Muller-Plantenberg (1994), apud Machado, o estudo é de maior 

abrangência que o relatório o engloba. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) compreende o 

levantamento da literatura científica e legal pertinente, trabalhos de campo, análises de 

laboratório e a própria redação do relatório. Já o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

destina-se especificamente ao esclarecimento das vantagens e conseqüências ambientais do 

empreendimento, refletirá as conclusões do EIA. Ab´saber & Muller-Plantenberg (1994), 

anotam: o EIA é o todo, complexo, detalhado, muitas vezes com linguagem, dados e 

apresentação incompreensíveis para o leigo, já o RIMA é a parte mais visível (ou 

compreensível) do procedimento, verdadeiro instrumento de comunicação do EIA ao 

administrador e ao público (Ab´saber & Muller-Plantenberg, 1994). 
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2.4.3 Critérios para Estudos de Impacto Ambiental 

De acordo com a resolução do CONAMA n.001/1986, o estudo de impacto ambiental 

deve contemplar pelo menos as seguintes atividades: diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto, abrangendo os meios físicos, biológicos, socioeconômicos e os 

ecossistemas naturais, de maneira a identificar a magnitude, importânc ia dos prováveis 

impactos relevantes, daí a importância de ser realizado na fase de projeto do empreendimento, 

para que se englobe as possíveis ações mitigadoras, de forma a reduzir e/ou eliminar os 

prováveis impactos ambientais relevantes. 

Os impactos ambientais devem ser classificados quanto aos aspectos: positivos e 

negativos; diretos e indiretos; imediatos e em longo prazo; temporários e permanentes; de 

grau de reversibilidade; de propriedades cumulativas e sinérgicas; da distribuição dos ônus e 

benefícios sociais; da definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e da 

elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e 

negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.  

2.5 Setor de Petróleo 

Nesta secção serão apresentadas: uma breve descrição da história do setor de petróleo, 

algumas informações importantes do setor, os aspectos legais que rege esta área, e, por 

último, será descrito um impacto ambiental ocorrido no setor de petróleo. 

2.5.1 Um Pouco de História 

A primeira iniciativa efetiva do Brasil de regulação do setor petrolífero foi a criação 

do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) através do Decreto-Lei n. 395, de 29 de abril de 

1938. O CNP como órgão colegiado, era composto pelos ministros das três Forças Armadas, 

da Fazenda e do Trabalho, Indústria e Comércio, e alguns representantes de sindicatos da 

indústria e do comércio. Teve como decisor seu presidente nomeado pela Presidência da 

República e eram passíveis de veto por parte dos ministros militares. Mais tarde seu corpo 

técnico viria a constituir uma das principais fontes de recursos humanos da PETROBRÁS. 

Com a criação do CNP, a legislação promulgada previa a nacionalização imediata de 

todas as atividades já em andamento (pequenas refinarias) e o controle sobre todos os 

aspectos da indústria do petróleo estritamente governamental. Mesmo que o setor privado 

viesse a ter alguma participação por meio de concessões para a exploração e o refino, a 
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amplitude dos controles do governo deixava clara a opção estatizante. O CNP teve como 

primeiro presidente o oficial nacionalista de formação positivista, o general  Horta Barbosa, 

que logo se utilizou da lei pra dificultar a operação de companhias privadas. Atitude esta que 

deu início a conflitos com Monteiro Lobato e com a Standard Oil Company, com o objetivo 

de estatizar as jazidas de petróleo descobertas na Bahia e de iniciar o planejamento de uma 

refinaria estatal. 

Contudo, a influência dos setores nacionalistas começou a declinar a partir de 1943, 

seja pela reduzida confiança que o atual Presidente da República Getúlio Vargas depositava 

em uma solução completamente estatal, seja pelo desejo de evitar desentendimentos com o 

governo norte-americano após a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Neste 

mesmo ano 1943, o general Horta Barbosa se demitiu, sendo nomeado em seu lugar o também 

general João Carlos Barreto, que deu início a uma lenta mudança de posição na direção de 

teses mais liberais, a qual teve como marco desta nova tendência a publicação de editais 

prevendo concessões para a instalação de refinarias do setor privado no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. 

Por fim, em 1946 foram aprovadas as concessões para construção, pelo grupo Soares 

Sampaio, da refinaria União, em São Paulo e pelo grupo Drault Ernanny para a construção da 

refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, as quais entraram em operação apenas nos 

primeiros anos da década de 1950. 

2.5.2 Dados Gerais do Setor de Petróleo  

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a aprovação da Lei 9.478, 

chamada Lei do Petróleo, em 06 de agosto de 1997, deu início a uma nova era na indústria de 

Petróleo no Brasil. Foi criada a Agência Nacional do Petróleo e com ela o fim de um 

monopólio: PETROBRÁS. 

A ANP tem a finalidade de estabelecer regras, gerando um ambiente competitivo, de 

forma que o mesmo traga vantagens para o país, e principalmente para os consumidores, 

melhoria na qualidade dos produtos derivados do Petróleo e uma política de preços que reflita 

o comportamento do mercado internacional. 

No ranking da região das Américas Central e do Sul, o Brasil tem a segunda maior 

produção (22,5%) perdendo apenas para a Venezuela que concentra 44,2% da produção de 

petróleo desta região. 
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No ranking mundial dos produtores de petróleo, o Brasil passou da 18ª colocação em 

2001 para a 16ª colocação em 2002 e a Arábia Saudita permaneceu sendo o maior produtor de 

petróleo do mundo, com uma produção diária em média de 8,7 milhões de barris.  

2.5.2.1 Refino 

Quanto às refinarias, a capacidade efetiva mundial instalada em 2002 foi de 83,9 

milhões b/d, para uma produção de petróleo de 73,9 milhões b/d. No ranking mundial, 

encontram-se em 1° lugar, com capacidade de refino de 20% do total, os Estados Unidos; 

seguidos da China com 6,8%, Rússia com 6,6% e Japão com 5,6% que juntos detêm 39,1 da 

capacidade mundial de refino. No entanto, foi registrada uma queda com relação ao ano de 

2001 de 4,4%. O Brasil ocupou a posição 12ª no ranking mundial de refino, com uma 

capacidade de 1,9 milhão b/d, distribuída em 13 refinarias. 

Portanto, verifica-se o quão importante é o Setor de Petróleo para o mundo, e 

conseqüentemente, para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil.  

2.5.3 Aspectos Legais do Setor de Petróleo  

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a legislação neste setor é 

determinada por portarias ANP e por outras portarias emitidas em conjunto com outros 

órgãos. 

As portarias ANP são organizadas por assunto: 

??Portaria de Definição de Blocos; 

??Portarias de Exploração; 

??Portarias de Desenvolvimento e Produção; 

??Portarias de Importação e Exportação; 

??Portarias de Oleodutos e Terminais; 

??Portarias de Refino e Processamento; 

??Portarias de Abastecimento; 

??Portarias de Qualidade; 

??Portarias de Participações Governamentais. 
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E as principais portarias conjuntas são listadas abaixo: 

??Lei do Petróleo n. 9.478/97; 

??Decreto n. 2.455/98; 

??Decreto n. 2.705/98; 

??Lei n. 7.990/89; 

??Decreto n. 01/91. 

2.5.4 Exemplo de Impacto Ambiental no Setor de Petróleo  

Segundo o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), um dos impactos ambientais causados 

por contaminação do solo, por hidrocarboneto, mais graves no Brasil, foi o caso do 

derramamento de óleo na refinaria da PETROBRÁS em Araucária – Paraná. 

O acidente aconteceu na tarde do dia 16 de julho de 2000; houve vazamento do óleo 

pelo rompimento de um duto sem válvula de segurança, na região do oleoduto de 

responsabilidade da PETROBRÁS, provocando o derramamento de cerca de quatro milhões 

de litros, conforme informações verbais da empresa. O óleo se espalhou por uma área de cerca 

de 300.000 m², escorrendo no caminho para o Arroio Saldanha, depois para o Rio Barigui e 

em seguida para o Rio Iguaçu. Segundo informações da PETROBRÁS, vazaram em torno de 

um milhão de litros de óleo para o rio. 

A área de abrangência do vazamento compreendeu desde as vizinhanças das 

instalações da refinaria em Araucária, até Balsa Nova, mas, por medidas de segurança, foram 

instaladas barreiras até São Mateus do Sul, definidos pela Defesa Civil como pontos de 

contenção do óleo. 

O IAP juntamente com o IBAMA elaboraram relatórios técnicos com avaliação 

preliminar sobre o desastre ecológico, que teve influência em diversas áreas, tais como: 

qualidade do ar, fauna, flora, solo, geologia e águas subterrâneas, qualidade da água e meio 

sócio ambiental. 

Portanto, pode-se verificar o quão grande são os impactos ambientais causados pelas 

atividades do Setor de Petróleo e Gás e os prejuízos por parte das organizações, que na 

maioria das vezes são multadas. Maiores detalhes sobre o acidente ecológico em epígrafe 

podem ser encontrados no site: http://www.pr.gov/iap 
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2.6 Postos de Distribuição de Combustíveis 

Nesta secção, serão apresentados os dados gerais do setor dos Postos de Distribuição 

de Combustíveis, os aspectos legais específicos dos postos de serviços, a composição química 

dos principais combustíveis comercializados, assim como os efeitos no solo, os riscos 

associados aos postos, bem como os impactos ambientais causados pelas atividades dos 

Postos de Distribuição de combustíveis, as especificações técnicas de construção de postos e 

as possíveis ações mitigadoras. 

2.6.1 Dados Gerais 

A seguir serão apresentados dados gerais sobre as bases e os postos de distribuição de 

combustíveis. 

2.6.1.1 Bases de distribuição de combustíveis 

De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro 2003 - ANP, no Brasil existiam: 13 

refinarias, 428 bases de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo e de 

álcool automotivo, das quais 168 (39,3%) localizam-se na região Sudeste, 80 (18,7%) na 

região Sul, 66 (15,4%) na região Nordeste, 60 (14%) na região Centro-Oeste e por fim 54 

(12,6%) na região Norte. Entre os Estados brasileiros, destacaram-se: São Paulo, com 109 

bases; Paraná, com 43; e Minas Gerais, com 30 bases de distribuição de combustíveis líquidos 

autorizados pela ANP. As 428 bases nacionais possuem uma capacidade nominal de 

armazenamento de derivados de petróleo e de álcool de 3,6 milhões m³, dos quais, 2,8 

milhões de m³ que significa 77,8%, destinou-se ao armazenamento de derivados do petróleo 

(com exceção do GLP – Gás Liquefeito de Petróleo), 0,7 milhão de m³ equivalente a 18,7% 

ao armazenamento de álcool, e o restante, 0,1 milhão de m³ equivalente a 3,5%, ao 

armazenamento de GLP. 

2.6.2 Postos de Distribuição de Combustíveis 

De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro 2003 – ANP, em 2002 foi concluído o 

recadastramento dos postos revendedores que possuíam a autorização da ANP para 

funcionamento. Diante deste recadastramento, foram revogados os registros dos 

estabelecimentos que não atendiam às Leis e aos regulamentos que regem as atividades dos 

postos de distribuição de combustívieis. Desta maneira, foi registrada a existência de 29.804 
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postos revendedores no Brasil, o que significa uma queda de 8,8% em relação ao número de 

postos recadastrados no ano de 2001.  

Os 29.804 postos de distribuição de combustíveis estão distribuídos da seguinte forma: 

47,9% na região Sudeste, 21,3% na região Sul, 16,8% na região Nordeste, 9,1% na região 

Centro-Oeste e 4,9% na região Norte. Em relação aos principais Estados brasileiros tem a 

seguinte distribuição: São Paulo (26,4%), Minas Gerais (13,1%), Paraná (8,3%), Rio Grande 

do Sul (7,5%) e Rio de Janeiro (6,5%). A tabela 2.4 e a figura 2.3 apresentam a quantidade 

total de postos de distribuição de combustíveis do Brasil, cadastrados na ANP, e a quantidade 

distribuída pelas Regiões e Estados brasileiros, dando destaque a Região Nordeste.  
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Tabela 2.4: Quantidade de postos revendedores de combustíveis automotivos, por bandeira, segundo Grandes 

Regiões e Unidades da Federação, 2002                                                                                                          

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro  – ANP(2003) 

1-Inclui a CBPI e a DPPI,  2-Posto que pode ser abastecido por qualquer distribuidora,  3-Inclui outras 131 bandeiras.                                                                                                           

 

 Quantidade de postos revendedores de combustíveis automotivos  

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação Total BR Ipiranga1 Texaco Esso Shell  Agip Bandeira 

Branca2 Outras 3 

Brasil 29.804 5.366 4.128 2.649 2.257 2.235 1.082 7.985 4.102 
Região Norte  1.472 360 78 158 41 6 10 481 338 
Rondônia      267        34            23          11        7       -        -            121          71  
Acre        64        30            -           -        -        -        -             21          13  
Amazonas      297        68              1          22        6       -        -             68        132  
Roraima        64        35            -           -        -        -        -             17          12  
Pará      505      123            27          83       21       5       -            148          98  
Amapá        57        19            -           26       -        -        -             12          -    
Tocantins      218        51            27          16        7        1       10            94          12  
Região Nordeste 5.019 1.255 364 501 324 298 5 1.200 1.072 
Maranhão      394        69            16          41       29       2       -            163          74  
Piauí      316        94            -           24       19      -        -            138          41  
Ceará      813      253            37          94       45      46        4           179        155  
Rio Grande do Norte      409      103            30          27       23      21       -             76        129  
Paraíba      452        72            22          67        9       17       -            137        128  
Pernambuco     945     199            64         97      53      85       -           221        226  
Alagoas      276        95            26          40       11      25       -             55          24  
Sergipe      168        52            28          23       21      15       -             10          19  
Bahia   1.246      318          141          88     114      87        1           221        276  
Região Sudeste  14.268 2.196 1.612 1.017 1.235 1.355 766 4.526 1.561 
Minas Gerais   3.917      694          435        300     256    248     266        1.253        465  
Espírito Santo      564        98            54          82       66      44       -            125          95  
Rio de Janeiro   1.926      347          292        164     224    214       19           511        155  
São Paulo   7.861   1.057          831        471     689    849     481        2.637        846  
Região Sul 6.337 1.082 1.686 698 536 488 40 878 929 
Paraná   2.459      380          571        243     228    205       13           482        337  
Santa Catarina   1.628      241          340        248     126    100        9           198        366  
Rio Grande do Sul   2.250      461          775        207     182    183       18           198        226  
Região Centro-Oeste  2.708 473 388 275 121 88 261 900 202 
Mato Grosso do Sul      532      116          121          39       25       1       79            94          57  
Mato Grosso      684        81          103          42       20      16       95           266          61  
Goiás   1.207      149          136        165       57      38       87           495          80  
Distrito Federal      285      127            28          29       19      33       -             45            4  
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Figura 2.3 - Quantidade de Postos de Distribuição de Combustíveis da Região Nordeste                                 
Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro  – ANP(2003) 

2.6.2.1 Aspectos legais dos postos de distribuição de combustíveis 

Segundo a ANP (2003) e a Revista Sindiposto (outubro-novembro-2002 / Nº 28) a 

legislação básica utilizada para postos de distribuição de combustíveis são: 

??Lei 9.478, de 06/08/1997 – “Lei do Petróleo”; 

??Lei 9.847, de 26/10/1999 – dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao 

abastecimento nacional de combustíveis; 

??Leis 6938/1981, 9605/1998 e outras; 

??Normas da ABNT 13786, 13783, 13784, 14605, 10004, entre outras; 

??Portaria ANP n. 116, de 05/07/2000 – regulamenta o exercício da atividade de revenda 

varejista de combustíveis automotivos; 

??Portaria ANP n. 248, de 31/10/2000 – estabelece regras para o controle de qualidade 

do combustível automotivo; 

??Portaria ANP n. 32, de 06/03/2001 – Gás Natural Veicular (GNV) 

??Resolução Conama 20, 237, 273 e 313; 
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??Portaria DNC n. 26, de 13/11/1992 – Institui o livro de Movimentação de 

Combustíveis (LMC). 

2.6.2.2 Exigências específicas do órgão ambiental local – CPRH 

Conforme entrevista realizada com o responsável pela questão ambiental dos postos de 

distribuição de combustíveis da CPRH (Apêndice 1), as exigências para que o proprietário de 

um posto tire a licença de operação, obedecendo a uma ordem são: 

1. O proprietário vai à prefeitura da cidade onde pretende construir o posto e solicita uma 

carta de anuência; carta esta que trata da licença para instalação e operação de posto de 

abastecimento de combustíveis e/ou prestador de serviços afins e lava-jatos; 

autorização perante a prefeitura do município em questão. A prefeitura se baseia em 

legislação municipal, por exemplo: na cidade do Recife é a LEI Nº 16.786/2002. 

2. Vai a CPRH e solicita a Licença Prévia (LP) 

3. Para tirar a Licença de Instalação (LI) é preciso entregar à CPRH os seguintes 

documentos: 

??Projeto de Arquitetura e Esgoto/Sanitário; 

??Atestado de Regularidade (AR) do corpo de bombeiros; 

??Plano de emergência e de controle ambiental; 

??Drenagem da ilha de bombas com caixas separadoras de água e óleo; 

??Laudo de estanqueidade (Teste feito para detecção de vazamentos no tanque, 

porém a depender do tipo do tanque este laudo é dispensado); 

??Contrato da empresa de manutenção das bombas e equipamentos; 

??Relatório trimestral de coleta (informando a quantidade) de óleo usado. 

4. A CPRH realiza vistoria e se todas as exigências estiverem cumpridas libera a Licença 

de Operação que tem validade de 2 anos. 

Obs: A CPRH se baseia na legislação 273 de 29 de novembro de 2000 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que trata das disposições gerais sobre instalações e 

sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis por se configurar 

empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes 

ambientais (CONAMA, 2000). 
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2.6.3 Composição Química dos Combustíveis e os Riscos Associados 

A composição do Petróleo, no seu estado natural, é uma mistura complexa de diversos 

compostos diferentes, no qual a maioria deles é formado por Carbonos e Hidrogênio, que são 

os chamados Hidrocarbonetos. Encontram-se ainda, pequenas quantidades de outras 

substâncias: nitrogênio, enxofre, oxigênio e alguns metais (Duarte, 2003). 

O processo de produção da gasolina é feito nas refinarias com o petróleo no seu estado 

natural, através da separação do mesmo por processos de destilação em diferentes frações de 

compostos alifáticos, aromáticos e asfálticos. A seguir é apresentada na figura 2.4 a 

esquemática do processo de refinação do petróleo, isto é, a obtenção dos seus principais 

derivados tais como: óleos lubrificantes, óleos diesel, gasolina e outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 – Processo de refino do petróleo e seus produtos                                                                                         
Fonte: http://histpetroleo.no.sapo.pt/refina_1.htm - acesso em 09/06/04 

Segundo Duarte (2003) apud Means et al (1980), os hidrocarbonetos podem ser 

classificados de acordo com a comparação da sua densidade com a densidade da água. São 

eles: 

??DNAPL (dense nonaqueous-phase liquids ou líquidos densos de fase não aquosa), que 

são os hidrocarbonetos mais densos que a água. 

??LNANPL (light nonaqueous-phase liquids ou líquidos leves de fase não aquosa), são 

os hidrocarbonetos clorados, que são menos densos que a água, são o caso da gasolina 

e do óleo diesel. 



Capítulo 2                                                                                                                             Fundamentação Teórica 
 

 31 

É importante ressaltar algumas propriedades da categoria dos hidrocarbonetos 

comerciais poluentes, que são o foco de estudo do presente trabalho, que serão apresentadas 

na tabela 2.5 abaixo. 

Tabela 2.5: Principais propriedades dos hidrocarbonetos contaminantes comerciais                                    
Fonte: modificado de Duarte (2003) 

Categoria do 
Hidrocarboneto 

Poluente 
Principais Propriedades Componente Atividades de Geração

Hidrocarbonetos 
comerciais  

Densidade menor que a da água; 
Biodegradabilidade;                

Diferenças de solubilidade;               
Alta volatilidade;                             

Baixa a média viscosidade;           
Sorção variável em solos. 

Gasolina;                                 
Diesel;                                          

Óleo de aquecimento 
doméstico; Combustível 

de aviação; Nafta. 

Postos de abastecimento; 
Oleodutos;                     
Rodovias;                      
Ferrovias;                       
Refinarias. 

 

A seguir será apresentada ficha técnica, de alguns dos produtos dos postos de 

distribuição de combustível, conforme o Manual de Operações de HSSE para Postos de 

Serviços (Shell Brasil Ltda, junho/2003). 

2.6.3.1 Gasolina comum tipo “C” (sem chumbo) 

Natureza Química: mistura completa de hidrocarbonetos, contendo tipicamente de 29 

a 39% (m/m) de aromáticos, 19 a 32% (m/m) de olefinas, 32 a 52% (m/m) de saturados e 

menos que 1,0% (m/m) de benzeno, com número de carbono predominantemente na faixa de 

C4 a C12. Contém também álcool etílico anidro, com teor e especificação conforme a 

legislação em vigor. 

Riscos associados 

??Saúde : produto classificado como categoria dos carcinogênicos pode causar câncer. 

Pode causar danos aos pulmões quando ingerido, e causar pneumonia química que 

pode ser fatal quando aspirado aos pulmões. Pode causar irritação à pele e contatos 

prolongados / repetidos podem causar ressecamento da pele, podendo levar a 

dermatites. Quando da exposição prolongada a concentrações de vapor, pode afetar o 

sistema nervoso central. Este produto é composto de benzeno que é conhecido como 

origem de leucemia e n-hexano que é neuropático. 
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??Físicos/químicos : é um produto extremamente inflamável, flutua sobre a água e pode 

ser re-inflamado em sua superfície. O vapor é mais pesado que o ar, espalha-se pelo 

solo e pode ocorrer ignição à distância. 

??Meio Ambiente: é um produto prejudicial aos organismos aquáticos. Pode causar 

efeitos adversos de longo prazo, grandes volumes podem penetrar no solo e 

contaminar lençóis freáticos. Contém elementos que permanecem no ambiente e tem o 

potencial de bioacumulação.  

2.6.3.2 Álcool etílico hidratado 

Natureza química: É um produto preparado composto de OHHC 52
 

Riscos associados 

??Saúde : causa ao sistema respiratório: irritação da mucosa e trato respiratório; aos 

olhos, irritação da conjuntiva e eventual lesão da córnea; à pele, irritação agravada 

pela presença da gasolina. Efeitos agudos sistêmicos: dor de cabeça, sonolência, 

lassidão. Pode provocar alucinações visuais, torpor, embriaguez e até mesmo perda 

total da consciência, entre outras. 

??Físicos/químicos : é um produto bastante inflamável. 

??Meio Ambiente: Ar: é um produto volátil de forma que, quando emitidos, são 

prejudiciais ao meio ambiente; Água: é totalmente solúvel em água e extremamente 

prejudicial à flora e à fauna aquática mesmo em pequenas quantidades; Solo: quando 

derramado poderá contaminar o lençol freático. 

2.6.3.3 Óleo diesel automotivo tipos B, C, D e marítimo 

Natureza química:  

É um produto preparado, composto de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, 

contendo parafinas, cicloparafinas, aromáticos, naftênicos e olefinas, como número de 

carbono predominantemente na faixa de C 9  a C22 . Pode conter óleos craqueados 

cataliticamente, nos quais compostos aromáticos policíclicos, principalmente das espécies de 

3 anéis e alguns de 4 a 6 anéis estão presentes. Contém enxofre e pode conter compostos de 

nitrogênio e oxigênio. Também pode conter um ou mais dos seguintes aditivos: anti-oxidante, 

detergente, inibidores de corrosão e de espuma, desemulsificador e aumentador de cetano. 
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Riscos associados 

??Saúde : é um produto que pode ocasionar riscos de efeitos irreversíveis. Produto 

classificado com categoria 3 carcinogênico. Se ingerido pode causar danos aos 

pulmões; se aspirado, aos pulmões pode causar pneumonia química, que pode vir a ser 

fatal. Quando em contato prolongado e repetido podem causar o ressecamento da pele, 

que pode levar a dermatites. Sob más condições de higiene pessoal e contato 

prolongado pode causar: irritações, acne, foliculites e o desenvolvimento de verrugas 

que subseqüentemente podem se tornar malignas. O sistema nervoso central pode ser 

afetado quando da exposição prolongada a concentrações dos vapores emitidos pelo  

próprio combustível. 

??Físicos/químicos : é um produto classificado como inflamável e o seu vapor é mais 

pesado que o ar. 

Meio Ambiente: É um produto prejudicial aos organismos aquáticos e pode causar 

efeitos adversos de longa duração ao meio ambiente. Quanto ao solo, grandes volumes podem 

penetrar e contaminar os lençóis freáticos. É um produto não facilmente biodegradável, é 

bioacumulativo e persistente mesmo em condições anaeróbicas. 

2.6.4 Especificações Técnicas para Construção de Postos de Distribuição de 

Combustíveis 

De acordo com a legislação em vigor existem algumas especificações necessárias para 

construção civil e equipamentos específicos de postos de distribuição de combustíveis. A 

seguir serão apresentados uma descrição dos pontos principais para construção civil dos 

postos de combustíveis de acordo com a LEI N° 16.786/2002 do município do Recife, e dos 

principais equipamentos usados nos postos de serviços e cuidados que devem ser tomados 

durante a instalação  e construção de um posto de distribuição de combustíveis.  

2.6.4.1 Classificação dos postos de abastecimentos de acordo com a NBR 13786:2001 

A classificação dos postos de distribuição de combustíveis é dividida em 4 classes, de 

0 a 3, definidas pela análise do ambiente em torno do posto de serviço, numa distância de 100 

m a partir do seu perímetro. Conforme o fator de agravamento identificado no ambiente em 

torno, o posto será classificado no nível mais alto, mesmo que haja apenas um fator desta 

classe. De acordo com a classificação do posto será feita a seleção dos equipamentos e 

sistemas a serem utilizados para o sistema de armazenamento subterrâneo de combustível 
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(SASC). A tabela 2.6 mostra os critérios de classificação para postos de distribuição de 

combustíveis. 

Tabela 2.6 – Critérios de classificação para postos de distribuição de combustíveis                                       
Fonte: norma ABNT – NBR 133786:2001 

Classificação Ambiente em torno 

Classe 0 Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes 
seguintes 
Rede de drenagem de águas pluviais  
Rede subterrânea de serviços (água, esgoto, telefone, energia 
elétrica, etc.) 
Fossa em áreas urbanas 

Classe 1 

Edifício multifamiliar com até quatro andares 
Asilo  
Creche 
Edifício multifamiliar com mais de qua tro andares 
Favela em cota igual ou superior à do posto 
Edifício de escritórios comerciais com quatro ou mais pavimentos  
Poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico 
Casa de espetáculos ou templo 
Escola  

Classe 2  

Hospital 
Favela em cota inferior à do posto 
Metrô em cota inferior à do solo  
Garagem residencial ou comercial construída em cota inferior à do 
solo 
Túneo construído em cota inferior à do solo 
Edificação residencial, comercial, ou industrial, construída em cota 
inferior à do solo 
Atividades industriais e operações de risco (armazenamento e 
manuseio de explosivos, bem como locais de carga e descarga de 
inflamáveis líquidos) 
Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade 
(independente do perímetro de 100m) 

Classe 3 

Corpos naturais superficiais de água, bem como seus formadores, 
destinados a: 
- abastecimento doméstico;  
- proteção das comunidades aquáticas;  
- recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 
mergulho);                                                   
- irrigação;                                                                                                                                              
- criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação 
humana (conforme resolução CONAMA N° 20). 



Capítulo 2                                                                                                                             Fundamentação Teórica 
 

 35 

De acordo com a norma NBR 13786 de agosto de 2001 da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), serão apresentadas definições de alguns equipamentos e 

componentes importantes para um bom funcionamento de um posto de abastecimento, de 

forma a reduzir e/ou eliminar os impactos ambientais causados pelas suas atividades.  

??Caixa separadora de água e óleo (SÃO): equipamento que separa produtos imiscíveis 

com a água, apresentada na figura 2.5. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Caixa separadora de Água e Óleo (SAO)                                                                            
Fonte:catálogo de fabricantes  

??Câmara de acesso à boca-de-visita: recipiente estanque instalado sobre a boca-de-

visita do tanque. 

??Descarga selada: sistema que garante a estanqueidade da operação de descarregamento 

de combustível, apresentada na figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Descarga selada (SAO)                                                                                                     
Fonte:catálogo de fabricantes 
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??Câmara de contenção da descarga selada: recipiente estanque usado no ponto de 

descarregamento de combustível para contenção de possíveis derrames, também 

conhecida por Spill Containers, apresentada na figura 2.7. 

 

 

 

 

Figura 2.7- Spill Containers                                                                                                                     
Fonte:catálogo de fabricantes  

??Monitoramento Intersticial: monitoramento efetuado entre o tanque primário e a 

contenção secundária para detecção de vazamentos. 

??Poço de monitoramento: sistema de detecção de vazamento que permite a verificação 

da existência de combustível em fase livre na superfície da água subterrânea, ou em 

fase de vapor. 

??Sistema de armazenamento subterrâneo de combustível (SASC): conjunto de tanques, 

tubulações e acessórios, interligados e enterrados. 

??Sistema de detecção de vazamento: sistema ou equipamento para indicação ou 

monitoramento da estanqueidade de qualquer parte do SASC. 

??Ensaio de estanqueidade: método que avalia a estanqueidade dos sistemas de 

armazenamento subterrâneo de combustíveis – SASC, ou seja, ensaio que verifica se 

existe algum vazamento no SASC. 

??Válvula de retenção junto à bomba: válvula única de retenção instalada na tubulação, 

junto à sucção de cada bomba da unidade abastecedora ou do filtro-prensa de óleo 

diesel dos postos de serviço, esta válvula é também conhecida por check valve e pode 

ser dupla ou simples, apresentada na figura 2.8. 
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Figura 2.8 - Check Valve                                                                                                                       
Fonte:catálogo de fabricantes 

??Válvula de proteção contra transbordamento: equipamento que evita o extravasamento 

de combustível durante a operação de descarregamento, também conhecida como 

Float Ball, , apresentada na figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Float Ball                                                                                                                                  
Fonte:catálogo de fabricantes 

A figura 2.10 a seguir, mostra a representação esquemática de um posto de 

distribuição de combustíveis, as especificações técnicas e características dos principais 

equipamentos e componentes baseados na legislação específica da ABNT, seguindo as 

exigências de segurança e proteção ao meio ambiente. 
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Figura 2.10 – Representação esquemática de um posto de distribuição de combustíveis e seus principais 
equipamentos                                                                                                  

Fonte: http://www.sindiposto-go.com.br/revista_sindiposto 

2.6.5 Equipamentos de Acordo com a NBR-13786 

2.6.5.1 Tanques subterrâneos 

A decisão a ser tomada quanto ao tipo do tanque subterrâneo a ser usado, está 

condicionada às características geológicas do solo onde o posto será instalado, do memorial 

descritivo do tanque e principalmente com as exigências legais 

De acordo com NBR 13786:2001, os tanques podem ser:  

??Tanque de parede dupla metálica: tanque com duas paredes metálicas e espaço 

intersticial; 

??Tanque de parede dupla não metálica: tanque com duas paredes, constituídas de 

materiais não-metálicos; 

??Tanque jaquetado: tanque com duas paredes e espaço intersticial, sendo a parede 

interna construída em aço-carbono e a externa em material não-metálico; 

O tanque jaquetado (considerado “ecológico” por causa da sua composição), pode ser 

considerado como uma excelente opção; mais segura devido ao seu monitoramento eletrônico 

intersticial, isto é, entre as paredes do tanque, que dá maior segurança no caso de algum 

Válvula Retentora
de Vapor

Caixa Separadora de
água e óleo (SAO)

Tanque de Parede Dupla

Poço de Monitoramento

Canaletas

Piso de Concreto8

7

Boca de enchimento

Tubo de respiro
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vazamento; e econômica. A figura 2.11 apresenta a representação esquemática de um tanque 

subterrâneo jaquetado. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 - Representação esquemática de um tanque subterrâneo                                                                  
Fonte: Duarte (2005) 

2.6.5.2 Piso  

O piso tem uma função de grande importância que é a de evitar a passagem de 

poluentes para o subsolo, evitando desta maneira, a contaminação do mesmo. A sua  

construção deverá ser feita sobre uma malha de ferro e ter a superfície alisada, de maneira que 

garanta o escoamento do combustível pela sua superfície. Deverá ainda, ter caimento na 

direção do sistema de calhas interligadas perifericamente às ilhas de abastecimento, que tem 

seu conteúdo despejado na caixa separadora de água e óleo (SAO). No piso ainda tem que ter 

o cuidado de não existir trincas, fraturas ou juntas abertas. A figura 2.12 apresenta a 

representação esquemática de um piso em concreto. 

 

 

 

Figura 2.12- Representação esquemática de um piso em concreto                                                                   
Fonte: http://www.sindiposto-go.com.br/revista_sindiposto 
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2.6.5.3 Canaletas 

As canaletas têm a finalidade de escoar todo material líquido para as caixas 

separadoras. Alguns cuidados devem ser tomados: 

??Estas canaletas sempre deverão contornar toda a ilha de abastecimento; 

??As canaletas sempre que possível, deverão estar localizadas no limite da coberta das 

ilhas de abastecimento; 

??As canaletas devem ser mantidas limpas a fim de evitar o acúmulo de lixo. Por isso o 

mesmo deve ser levado juntamente com  o efluente para as caixas separadoras. 

A figura 2.13 apresenta a foto de uma canaleta de um posto de serviço.              

 

 

 

 

                                                                                         

                                       

Figura 2.13 - Canaleta de um posto de serviço                                                                                                     
Fonte: http://www.sindiposto-go.com.br/revista_sindiposto 

2.6.5.4 Sistema de detenção de vazamento 

Os sistemas de detenção de vazamento (os poços de monitoramento) são utilizados 

com a finalidade de detectar possíveis vazamentos de combustíveis para o subsolo. Para uma 

correta localização destes poços de monitoramento, algumas informações são importantes: a 

posição dos tanques no terreno, visto que, os poços tomarão esta posição como base e 

informações geológicas do subsolo. Esses poços deverão, independentemente da presença de 

água no subsolo, alcançar um metro de profundidade abaixo do tanque. Será utilizado poço de 

vapor, caso não seja encontrada água; e este deverá ser construído de forma a permitir o 

monitoramento de vapor. A tampa do poço e o tampão de calçada deverão ser sempre 

inspecionados, de maneira a verificar se está ocorrendo algum vazamento no poço; e análises 

de TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) devem ser realizadas com a periodicidade 

definida pelo órgão ambiental, em todos os poços de monitoramento existentes e os resultados 
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encaminhados ao órgão para que sejam feitas as devidas fiscalizações. A figura 2.14 apresenta 

a representação esquemática de um Sistema de detenção de vazamento e a figura 2.15 

apresenta o  Sistema de detenção de vazamento. 

 .                             

 

 

 

 

Figura 2.14 - Representação esquemática de um Sistema de detenção de vazamento                       
Fonte:catálogo de fabricantes 

Figura 2.15- Sistema de detenção de vazamento                                                                                       
Fonte:catálogo de fabricantes 

 

 

Item Nome 
1 Câmara de Calçada 10" 
2 Lacre 
3 Tampa Plática 4" 
4 Luva de Alumínio 4" 
5 Tubo de Revestimento 2" e 4" 
6 Tubo com Ranhura 2" e 4" 
7 Proteção Sanitária em Concreto 
8 Selo de Bentonita 
9 Pré Filtro (Areia Lavada ou Pedrisco) 
10 Tampão Macho Fixo 2" e 4" 
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2.6.5.5 Caixas separadoras de água e óleo - SAO 

As caixas separadoras têm a finalidade de separar o óleo que se acumula sobre as ilhas 

de abastecimento, no setor troca de óleo e no setor de lavagem.de veículos. Alguns cuidados 

devem ser tomados: 

??Para executar sua função de maneira eficiente, devem ser limpas em curtos intervalos 

de tempo (no mínimo de 15 em 15 dias); 

??Devem ser construídas de acordo com as normas do órgão ambiental estadual (quando 

existir) e geralmente são feitas com concreto ou fibras de vidro; são as chamadas 

caixas pré-moldadas. 

A figura 2.16 apresenta a representação esquemática de uma Caixa separadora de água 

e óleo.                                      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 - Representação esquemática de uma Caixa separadora de água e óleo                                      
Fonte: http://www.sindiposto-go.com.br/revista_sindiposto 

2.7 Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada uma visão geral dos conceitos sobre Sistema Gestão 

Ambiental e as principais características do setor de petróleo e especificamente dos postos de 

distribuição de combustíveis, os aspectos legais que abrangem o setor e as principais leis, 

normas, decretos e resoluções que regem os postos de distribuição de combustíveis. Foram 

apresentadas também as características dos equipamentos mais importantes em um posto que 

fazem parte das ações preventivas na busca de não desgastar o meio ambiente. 

Óleo retido 

Percurso da água 
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No próximo capítulo serão apresentados os principais impactos ambientais que podem 

ser causados pelos postos de distribuição de combustíveis e que são o enfoque do trabalho, as 

principais ações preventivas e de remediação e alguns trabalhos científicos que abordam os 

impactos ambientais enfoque, deste trabalho e que complementarão o embasamento teórico. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada a revisão bibliográfica sobre os impactos ambientais 

que podem ser causados pelos postos de distribuição de combustíveis, as principais ações 

preventivas e de remediação e alguns trabalhos científicos que abordam os impactos 

ambientais enfoque deste trabalho e serão feitas críticas e identificadas as deficiências e 

pontos relevantes ao presente estudo, com a finalidade de propor um modelo para a avaliação 

dos impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de distribuição de 

combustíveis. 

3.1 Impactos Ambientais Causados pelas Atividades dos Postos de 

Distribuição de Combustíveis 

Os principais impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de distribuição 

de combustíveis são: a contaminação dos solos por hidrocarbonetos causados na maioria das 

vezes por vazamentos; os incêndios que jogam na atmosfera gases prejudiciais ao meio 

ambiente e podem causar acidentes com vítimas; resíduos altamente poluentes, contaminação 

do ser humano por hidrocarbonetos através do contato com o combustível e pela aspiração 

dos gases dos próprios combustíveis e os emitidos pelos veículos automotivos, e a sociedade 

como um todo com a degradação do meio ambiente. 

3.1.1 Contaminação Humana nos Postos de Distribuição de Combustíveis 

Um dos principais impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de 

distribuição de combustíveis, mas geralmente desconsiderados como impacto ambiental, 

devido à concepção restrita de meio ambiente; é a contaminação humana por combustíveis e 

principalmente pelos compostos tóxicos BTEX presente na gasolina, principal combustível de 

enfoque deste trabalho. As vias básicas de contaminação humana são: cutânea através da pele; 

respiratória, através da inalação dos vapores emitidos pelos próprios combustíveis e os gases 

emitidos pelos veículos automotivos; digestiva, através do consumo de águas contaminadas 

oriundas de poços de abastecimentos (ARAÚJO, 2003). De acordo com estudos científicos 

realizados por alguns autores: Gomes (1981), Mello (1992) e Gattás (2000), diversos são os 

efeitos causados nos trabalhadores de postos de distribuição de combustíveis, sujeitos a 

exposições crônicas: irritações nos olhos e na pele, dermatites, leucemia, mutações genéticas, 

entre outros. 
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Em seu estudo, Gomes (1981) realizou um levantamento das doenças apresentadas por 

trabalhadores de postos de combustíveis em diferentes funções, tais como: no próprio 

abastecimento dos veículos (frentistas), lavagem, limpeza, lubrificação, troca de óleo, entre 

outros e comprovou que a grande maioria das lesões é na pele.  

No desenvolvimento das suas atividades, os frentistas ficam expostos a riscos de 

inalações dos vapores emitidos pelos combustíveis e as lesões que predominam nas mãos, são 

elas produtos: Queratosis, Hiperqueratosis, Dermatomicoses (predominando as micoses 

Interdigital ou Tinia, devido ao trabalho com alto grau de umidade) e outras em menores 

proporções. Para os frentistas sensíveis à gasolina ou álcool, foram constatadas Dermatites de 

contato, pois estes trabalhadores têm contatos freqüentes (mãos, braços) com os combustíveis. 

Ainda com relação aos frentistas, foram detectadas Conjuntivite e lacrimejamento provocados 

por irritação da conjuntiva. 

Quanto aos valeteiros, aqueles que trabalham em baixo do carro realizando trocas de 

óleo e revisão das partes de baixo, devido ao contato direto com óleos e graxas, assim como 

nos frentistas, também predominaram os problemas na pele, com a diferença de alguns casos 

de Elaioconioses nas pernas. Nos pés foram detectadas as Dermatomicoses Interdigitais e as 

Onicomicoses. 

Outra função bastante atingida pelas doenças na pele é a de lavadores, que durante a 

realização das suas atividades entram em contato direto e contínuo com água, detergentes, 

sabão, querosenes e outros que provocam as Queratoses e Hiperqueratose principalmente nas 

mãos, chegando até a descamação e ragadias. As Dermatomicoses e Onicomicoses foram 

constatadas nos pés e pernas devido às botas estarem freqüentemente molhadas e roçando o 

cano nas pernas. 

Outras funções foram também citadas no estudo realizado por Gomes (1981), porém 

com problemas não muito significativos.  

Mello (1992), realizou um estudo científico Citogenético em atendentes de postos de 

gasolina, que mostrou um aumento significativo em apagamento de cromossomos.  

Devido à característica específica da gasolina brasileira receber em média 24% de 

etanol e ao aumento de automóveis utilizando exclusivamente o álcool como combustível, foi 

comprovada uma redução em hidrocarbonetos e emissão de monóxido de carbono em 

comparação com a gasolina pura. No entanto, foi notado um aumento em produção de aldeído 

e formaldeído, produtos estes, que, assim como o benzeno, podem também ter um efeito 
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geneticamente tóxicos e contribuir para o aumento do efeito carcinogênico. Armitage et al. 

(1957), Moolgavkar et al. (1981) e Travis et al. (19900 apud Mello (1992), propuseram que a 

carcinogenicidade é um processo de várias fases: iniciação, promoção e progressão, que são 

iniciadas por um evento genético, ou seja, o início de um câncer pode ser resultado de 

alterações genéticas, como mutações. Portanto, considerando um aumento significativo da 

freqüência de apagamento de cromossomos detectados entre os atendentes de postos de 

gasolina, no estudo de Mello (1992), conclui-se que estes trabalhadores representam um 

grupo de risco que deve ser monitorado cuidadosamente. Schwartz (1987) apud Mello, 

detectou excesso de mortalidade entre assistentes de posto de gasolina, especialmente devido 

à leucemia, o que reforça a idéia de que medidas protetoras, capazes de prevenir intoxicação 

crônica com os gases emitidos dos combustíveis e os produtos da emissão dos motores, 

devem ser urgentemente adotadas. 

Gattas (2000) & outros realizaram estudo científico: “Freqüência de Micronúcleos 

(MN) na mucosa oral de operadores de posto de gasolina após a introdução do methanol”. 

Micronúcleo é um fragmento de cromossomo proveniente da quebra ou cromossomo inteiro 

que se atrasa em relação aos demais durante o processo de divisão celular e não se liga ao 

fuso mitótico. Este estudo foi realizado em operadores de bomba de 28 postos de gasolina, em 

três períodos diferentes, na cidade de São Paulo, e foram analisados os MN das células da 

mucosa oral antes, e um ano depois de um combustível misturado chamado MEG constituído 

de 33% metanol, 60% etanol e 7% de gasolina; e, a terceira avaliação, três anos depois. 

Gattas (2000) & outros, constataram que a freqüência de MN oral entre operadores de 

bomba aumentou depois da introdução do metanol, isto é, mistura MEG em combustível de 

etanol hidratado. Foi constatado também que o metanol vai afetar as células germinativas dos 

operadores (homens), que ao fecundar o óvulo de suas esposas pode levar ao aborto. Quanto 

às mulheres que trabalham com substâncias de complexos petroquímicos tem um aumento no 

risco de aborto espontâneo associado à exposição a benzeno e gasolina. A ação carcinogênica 

do benzeno foi demonstrada e seu efeito mutagênico é detectado até mesmo a baixos  níveis. 

Deve-se considerar também que na mistura de MEG, o etanol aumenta a permeabilidade da 

membrana celular, enquanto o metanol é rapidamente absorvido, contribuindo de modo 

diferente com o aumento da freqüência de MN. Com relação à pele, há evidência do aumento 

da absorção via dermal de metanol pelas misturas de gasolina-metanol. 

Portanto, os resultados do estudo científico realizado por Gattas (2000) & outros, 

indicam um risco de mutagenicidade causado por exposição profissional a MEG em 
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operadores de bombas, em postos de distribuição de combustíveis, durante o período em que 

o combustível foi predominantemente usado. Os efeitos poderiam ser relacionados a metanol 

e também, possivelmente, a outros componentes da gasolina. Como a formação de MN é o 

resultado de aberrações de cromossomos, o aumento da incidência pode indicar 

conseqüências biológicas previdentes como câncer, perda fetal e anormalidades genéticas; 

logo, deve ser dada grande importância à exposição profissional de operadores de postos de 

gasolina, tomando as devidas medidas de prevenção, como o uso contínuo de luvas, máscaras 

e botas de borracha e, fazer o devido controle médico ocupacional de forma a minimizar e/ou 

eliminar estes problemas de contaminação humana por combustíveis. 

3.1.1.1 Legislação de segurança e medicina do trabalho 

Os estudos científicos, conforme descrito anteriormente, mostraram sérios riscos à 

saúde dos trabalhadores de postos de distribuição de combustíveis, e a seguir serão mostradas 

as exigências legais de alguns órgãos da área de Segurança e Medicina do trabalho. 

De acordo com a composição química de alguns dos combustíveis comercializados 

nos postos de serviço, e principalmente a gasolina, a American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH) com tradução da Associação Brasileira de Higienistas 

Ocupacionais (ABHO), mostra os limites de exposição adotados, os efeitos causados pela 

exposição aos combustíveis e conseqüentemente aos seus principais constituintes tóxicos. A 

tabela 3.1 apresenta os índices dos constituintes químicos mais prejudiciais à saúde do 

trabalhador dos postos de serviços e seus efeitos críticos. 

Tabela 3.1 - Limites de exposição a produtos químicos adotados                                                                     

Fonte: modificado de manual ACGIH (2001) 

Substância  
Limites de exposição 

adotados (ppm) Efeito(s) Crítico(s) 

Benzeno 0,5 Câncer 
Etanol 1000 Irritação 
Elilbenzeno 100 Irritação; SNC 
Formaldeído - Irritação; Câncer 
n-Hexeno 50 Neuropatia;SNC; Irritação 
Metanol 200 Neuropatia; Visão; SNC 

Monóxido de carbono 25 
Anóxia; SCV; SNC; 
Reprodutivo 

Tolueno 50 SNC 
Xilenos 100 Irritação 
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As Normas Regulamentadoras (NR) do manual de Segurança e Medicina do trabalho, 

que regem os postos de distribuição de combustíveis são: NR-4 que trata dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e define o 

grau de risco associado à atividade; NR-5 que trata da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA); NR-6 que trata dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); NR-7 que 

trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); NR-9 que trata do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); NR-15 que trata das atividades e 

operações insalubres e a NR-16 que trata das atividades e operações perigosas. 

De acordo com a NR-4, as atividades desenvolvidas pelos postos de distribuição de 

combustíveis são classificadas com grau de risco 3, porém, por em geral apresentarem um 

número inferior a 50 empregados ou entre 50 e 100, não são obrigados a dimensionarem um 

quadro de SESMT. No entanto, a NR-5 retrata que os postos de serviços, que admitam 

trabalhadores como empregado, com número acima de 19, devem constituir Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA), isto é, os estabelecimentos com número de empregados 

entre 0 e 19 devem indicar um responsável pelo cumprimento desta NR. 

De acordo com Araújo (2003) baseado na NR-16, são consideradas atividades e 

operações perigosas aquelas envolvidas nas operações em postos de distribuição de 

combustíveis e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos. Nestas atividades estão 

inclusos os operadores de bomba e os trabalhadores que operam na área de risco. Área de 

risco nos postos de distribuição de combustíveis são consideradas conforme a NR-16, toda a 

área de operação, abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 m com centro no ponto de 

abastecimento e o círculo com raio de 7,5 m, com centro na bomba de abastecimento da 

viatura, e faixa de 7,5 m de largura para ambos os lados da máquina. Em virtude destas 

considerações, aos trabalhadores que se enquadram nas regras descritas anteriormente de 

trabalhos perigosos, são lhes assegurados o direito de um adicional de 30% apenas sobre o 

salário base, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações no 

lucros da empresa. O adicional incide também sobre as horas extras e valores rescisórios do 

contrato de trabalho. Portanto, é de fundamental importância que ações preventivas sejam 

implantadas e não esquecidas em virtude do pagamento do adicional de periculosidade. 

No que se refere à NR-15, aplicada aos postos de distribuição de combustíveis, são 

consideradas atividades insalubres, aquelas que se desenvolvem acima dos limites de 

tolerância de alguns produtos químicos previstos em seus anexos específicos, que no caso dos 

postos, os limites de tolerância dos principais constituintes dos combustíveis foram listados 
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anteriormente na tabela 2.8. Para as atividades, que contam no anexo 13 da NR-15, que estão 

envolvidas com hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, são consideradas de 

insalubridade de grau máximo; e, no caso dos postos de distribuição de combustíveis, estão 

inclusas as atividades que tratam com óleos queimados. Para um dos constituintes mais 

tóxicos da gasolina, o benzeno tem-se um anexo 13-A da NR 15 que trata exclusivamente das 

atividades que envolvem o benzeno, porém, apesar de estudos científicos mostrarem os 

efeitos nocivos nos trabalhadores dos postos de serviços, que o benzeno e outros constituintes 

dos combustíveis causam, para efeito desta norma regulamentadora, devido à composição 

química da gasolina apresentar uma concentração inferior a 1% de benzeno, este anexo não se 

aplica às atividades dos postos de distribuição de combustíveis, o que deixam os funcionários 

sujeitos a exposições crônicas, susceptíveis a adquirirem doenças ocupacionais sérias, de 

acordo com os riscos associados a este constituinte, como por exemplo: o câncer. Portanto, é 

preciso que seja realizado monitoramento preventivo, tanto ambiental, quanto biológico, dos 

trabalhadores expostos, de modo a garantir que os índices a que estão expostos durante a 

jornada de trabalho se encontrem abaixo dos limites de tolerância indicados pelas principais 

normas de segurança e medicina do trabalho. 

Diante dos riscos potenciais à saúde dos trabalhadores dos postos de distribuição de 

combustíveis, a NR-9 torna obrigatória a elaboração, por parte da empresa que admita 

trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

que tem como objetivo a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, de forma a 

identificar, avaliar os riscos ambientais que envolvem as suas atividades no ambiente de 

trabalho. No entanto o PPRA deve ser elaborado juntamente com um outro programa tratado 

na NR-7 que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) também de 

caráter obrigatório, para as empresas que admitam trabalhadores como empregados, o qual 

tem como objetivo a preservação da saúde dos seus trabalhadores. Segundo Araújo (2003), os 

profissionais de segurança devem considerar algumas ações no PPRA e PCMSO: 

??“Identificar os riscos ambientais”; 

??“Avaliar (quantificar, quando aplicável) os agentes através de laudos técnicos”; 

??“Orientar a administração e dar subsídios aos profissionais de saúde”; 

??“Adotar requisitos mínimos de segurança que garantam a melhoria contínua do meio 

ambiente de trabalho”; 

??“Avaliar a eficiência das medidas de proteção adotadas”; 
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??“Divulgar os resultados do monitoramento do ambiente e dos exames periódicos para 

os trabalhadores expostos”; 

??Entre outras. 

Dentre algumas exigências do PCMSO, alguns exames médicos devem ser realizados 

nos funcionários dos postos de distribuição de combustíveis e, para o monitoramento 

preventivo biológico dos trabalhadores expostos, devem ser feitos exames específicos de 

acordo com o produto químico a que estão expostos, para determinação dos Índices 

Biológicos de Exposição (BEI). Os BEI´s e o horário da coleta para os principais constituintes 

tóxicos dos combustíveis podem ser encontrados na ACGIH (2001). 

As diretrizes, com mais detalhes, para elaboração do PPRA e PCMSO devem ser 

consultadas diretamente nas NR-7 e NR-9 dos Manuais de legislação de Segurança e 

Medicina do Trabalho.   

Portanto, diversos são os riscos à saúde a que estão expostos os trabalhadores dos 

postos de distribuição de combustíveis; porém, algumas ações preventivas corretivas devem 

ser tomadas por parte tanto dos empregadores, quanto dos próprios funcioná rios, entre outras 

temos o uso de Equipamentos de Proteção Individual, de que trata a NR-6, tais como: luvas, 

máscaras, botas, roupas especiais, entre outros e juntamente com ações tais quais: participação 

dos funcionários na identificação e controle dos riscos, divulgação de forma responsável das 

informações aos funcionários, efetiva fiscalização dos órgãos públicos, palestras educativas 

sobre higiene sanitária, para que a contaminação humana possa ser minimizada ou até mesmo 

eliminada durante o desenvolvimento das atividades dos postos de distribuição de 

combustíveis.  

3.1.1.2 Contaminação do ser humano por hidrocarbonetos e seus efeitos na saúde 

Gomes (1981), sendo Médico do Trabalho e Mestre em Saúde Pública, realizou um 

estudo sobre: Levantamento Preliminar de Doenças Profissionais em Postos de Gasolina e 

Álcool no município de São Paulo, apresentado no II Congresso da Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho (ANAMT). O objetivo deste estudo foi analisar os diversos impactos 

na saúde do funcionário de postos de distribuição de combustíveis. 

No trabalho em questão, foi utilizado um questionário no qual foi estabelecido o 

número dos postos de distribuição de combustíveis, localização, número de empregados 

(homens, mulheres ou menores), volume de combustível comercializado no mês anterior e 
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dados referentes a cada trabalhador com sua identificação, levando-se em conta o tempo de 

atividade no ramo. Os trabalhadores foram separados conforme sua função e ficaram 

distribuídos da seguinte forma: frentista, lavador, enxugador, valeteiro, pessoal de escritório. 

As lesões examinadas causadas pelas atividades desenvolvidas foram divididas conforme 

partes do corpo: lesões na face, lesões no pescoço, lesões no braço, lesões nas mãos, lesões 

nas pernas e lesões nos pés. 

Os resultados obtidos na pesquisa em questão foram apresentados em tabelas e 

comentadas as lesões encontradas em cada função, assim como, os equipamentos de proteção 

individual (EPI) usados pelos trabalhadores e a forma pela qual são usados. Várias foram as 

lesões detectadas durante a elaboração daquele trabalho. A seguir, serão descritas as 

consideradas importantes e as funções associadas. 

1. Frentistas: as lesões predominantes apareceram nas mãos e 36% dos frentistas 

apresentaram Queratosis e Hiperqueratosis. Foram observadas também 

descamações das mãos, Dermatose escrotal, entre outras lesões. 

2. Valeteiros: também predominam as lesões nas mãos como Queratosis e 

Hiperqueratosis, Dermatite de contato (predominante nos braços), 

Elaioconioses, entre outras. 

Assim, de acordo com o trabalho em questão, a maioria dos impactos causados pelas 

atividades dos postos de distribuição de combustíveis, nos funcionários dos postos, é 

predominantemente dermatológico, sendo agravados pelo pouco conhecimento sobre 

educação sanitária e manuseio errado dos EPI´s. 

Mello (1992), realizou um outro estudo científico que trata da contaminação humana 

por aspiração dos gases emitidos pelos próprios combustíveis e os gases emitidos pelos 

veículos automotivos. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo genético das células de 

um grupo composto de 49 assistentes de posto de gasolina, empregados para bombear 

combustível e um grupo denominado de controle, composto por 24 membros que não 

trabalham em postos de abastecimento. 

No estudo em questão, foram considerados 41 assistentes que trabalhavam em 7 

postos de gasolina do Rio de Janeiro e 8 assistentes que trabalhavam em 2 postos de gasolina 

na cidade de São Paulo. Foram escolhidas estas duas cidades em virtude delas apresentarem 

as duas concentrações mais altas de veículos automotivos no Brasil e também por causa da 

presença de montanhas e edifícios altos que prejudicam a ventilação e exaustão dos gases, ou 
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seja, a dispersão dos mesmos. Todos os assistentes eram homens cujas idades estavam entre 

20 e 46 anos e trabalhavam no posto entre 6 meses até 36 anos. O grupo de controle era 

composto de 24 homens de várias idades e nível sócio-econômico diferente. 

A coleta da amostra foi realizada entre os meses de julho e novembro de 1984 e os 

postos de gasolina estudados vendiam em média de 150.000 a 800.000 litros de gasolina por 

mês. No mix dos postos estudados, além de álcool etílico adicionado à gasolina, o etanol já 

estava sendo muito usado como combustível exclusivo de muitos dos automóveis. Cada 

participante do estudo preencheu um questionário, administrado por um entrevistador 

treinado, para ser determinado o perfil e os hábitos da população investigada e todos os 

participantes do estudo estavam trabalhando no momento de coleta das amostras. 

O material coletado para o estudo genético das células foi sangue periférico (veias 

periféricas no braço) através de seringas descartáveis, e enviado para o laboratório sendo 

obedecidas todas as recomendações para o exame. Foram feitas avaliações estatísticas, usando 

métodos estatísticos específicos, como por exemplo, o teste de correlação Kendall. 

Resultados obtidos no estudo de Mello (1992): 

Foi detectado que os assistentes de posto de abastecimento apresentaram uma 

freqüência significativamente mais alta de apagamento de cromossomos do que o grupo de 

controle. O fator idade e o número de células analisadas por indivíduo não diferiu 

significativamente entre os dois grupos estudados. Foi observado também que o hábito de 

fumar cigarro não representou um fator significante em termos da produção de aberrações de 

cromossomos entre os assistentes de posto de abastecimento, isto é, quando comparados, os 

fumantes e os não-fumantes (assistentes de postos), nenhuma diferença significante foi 

descoberta em termos dos tipos diferentes de cromossomos e aberrações de chromatid; e, por 

fim, foram detectados tipos diferentes de cromossomos ou aberrações de chromatid entre o 

grupo de controle e o grupo dos assistentes de postos de gasolina. 

O estudo realizado em assistentes de postos de gasolina brasileiros mostrou que em 

comparação com outro estudo realizado em postos de gasolina suecos foi detectado um 

aumento significante em apagamento de cromossomos. Na ocasião da coleta das amostras, o 

sistema de auto-serviço (o cliente mesmo abastece seu carro) não estava sendo usado e poucos 

postos de gasolina no Brasil tinham equipamentos automáticos, de forma a evitar 

derramamento de combustível quando o tanque do carro enchesse, o que obrigava os 

assistentes a detectarem que o tanque estava cheio de forma primitiva e extremamente 



Capítulo 3                                                                                    ..                                           Revisão Bibliográfica 
 

 54 

perigosa: colocando a orelha perto da abertura do tanque no momento em que o veículo está 

sendo abastecido e detectando que o tanque está cheio através do som feito pelo combustível. 

Durante este procedimento, o assistente aspira uma quantidade considerável de gases que 

naturalmente os combustíveis emitem. No Brasil este efeito ainda é mais agravante, pois o 

álcool etílico ou etanol, como também é conhecido, é adicionado à gasolina e, dessa forma, o 

assistente absorvem ambos os gases emitidos pelo combustível que contém substâncias 

tóxicas como, o benzeno e também os gases emitidos pelos veículos automotivos que 

constantemente param para reabastecimento. Com esta mistura, é detectada uma redução em 

hidrocarbonetos e emissão de monóxido de carbono em comparação com a gasolina, porém 

foi notado um aumento em produção de aldeído, formaldeído, em particular. Alguns destes 

aldeídos também podem ter efeitos tóxicos e contribui para o aumento carcinogênico. 

Portanto, o estudo mostrou que os trabalhadores dos postos de distribuição de 

combustíveis, profissionalmente expostos a gases de combustível e a emissões de veículos 

automotivos representam um grupo de risco que deveria ser monitorado cuidadosamente. 

Considerando que Schwartz (1987) detectou excesso de mortalidade entre assistentes de posto 

de gasolina, especialmente devido à leucemia, medidas de proteção capazes de prevenir 

intoxicação crônica com gases dos combustíveis e os emitidos pelos veículos devem ser 

urgentemente adotadas.  

Gattás et al (2000), realizaram um outro estudo científico que trata da Freqüência de 

Micronúcleos em mucosa oral em operadores de postos de gasolina, após a introdução do 

metanol. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo dos efeitos causados em operadores 

de postos de distribuição de combustíveis, pela contaminação via mucosa oral após a 

introdução do metanol, como combustível alternativo, a ser usado como aditivo e/ou 

substituição da gasolina ou etanol. 

Neste estudo, foram analisados os  micronúcleos (MN) de células da mucosa oral dos 

operadores de bomba de 29 postos de gasolina, em três períodos diferentes na cidade de São 

Paulo. A freqüência de MN foi analisada antes e um ano depois de um combustível misturado 

chamado MEG (contem 33% de metanol, 60% de etanol e 7% de gasolina) ser introduzido; a 

terceira avaliação foi realizada 3 anos depois, o que significou um período em que o número 

de carros que usam combustível de  álcool tinha diminuído drasticamente e a exposição do 

operador de bomba ao MEG ficou muito baixa. 

Observa-se que o conteúdo dos trabalhos realizados contribui bastante para o campo 

científico, assim como, para a sociedade como um todo e em especial aos trabalhadores dos 
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postos de distribuição de combustíveis, para me lhorar as condições de trabalho e saúde e 

informar de forma clara os riscos associados às atividades desenvolvidas no ambiente dos 

postos de distribuição de combustíveis. Porém, a pesquisa é bastante restrita aos impactos 

causados aos trabalhadores dos postos de serviços por hidrocarbonetos na pele, e as 

intoxicações causadas pela aspiração dos gases emitidos naturalmente pelos próprios 

combustíveis e os gases emitidos pelos veículos, visto que, os impactos ambientais causados 

pelas atividades dos postos de distribuição de combustíveis não se restringem aos seres 

humanos e sim ao meio ambiente com um todo. 

3.1.2 Contaminação do Solo 

A contaminação do solo e conseqüentemente das águas subterrâneas é um dos 

principais impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de combustíveis, visto 

que, está relacionada a problemas de saúde, danos ao meio ambiente e impactos sociais. 

Existem diversas fontes de contaminação das águas subterrâneas, porém uma das mais 

perigosas é a contaminação através de vazamentos em tanques subterrâneos de 

armazenamento de combustíveis, cuja gravidade aumenta devido às características dos 

combustíveis serem ricos em substâncias tóxicas de caráter mutagênico e carcinogênico, e 

com grande facilidade de deslocamento no solo, e o fato de um vazamento nem sempre ser 

detectado de imediato, podendo até levar muito tempo e conseqüentemente o derramamento 

de vários litros de combustível para o solo. 

De acordo com a Resolução 273 do CONAMA, os postos de distribuição de 

combustíveis devem seguir a NBR 13786 que trata da “Seleção de equipamentos e sistemas 

para instalações subterrâneas de combustíveis” de modo a evitar possíveis vazamentos destes 

sistemas para o solo e principalmente nos tanques subterrâneos de armazenamento de 

combustíveis, cujos tipos podem ser observados no Anexo 1. É de extrema importância o 

controle da vida útil do tanque, que de acordo com Corseuil e Martins (1997), é de 

aproximadamente 25 anos. A figura 3.1 a seguir apresenta um diagrama de instalação de um 

sistema de armazenamento e distribuição de combustíveis. 
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Figura 3.1 – Diagrama de instalação de um tipo de sistema de armazenamento e distribuição de combustíveis 

Fonte: catálogo de fabricantes (2001) 

3.1.2.1 Principais partes componentes do solo 

O solo é composto de diversas partes, e as mais importantes no processo de 

contaminação são: a zona saturada que pode ser constituída por diferentes níveis ou camadas 

de solo ou formações rochosas, nos quais os espaços porosos existentes estão completamente 

preenchidos por água, e o limite superior desta zona é o nível freático, a zona não saturada 

que se situa logo abaixo da superfície topográfica e acima do nível freático, os espaços vazios 

entre as partículas estão parcialmente preenchidos por gases (essencialmente ar e vapor de 

água) e por água, e na água contida na zona não saturada encontra-se a pressão atmosférica, 

podendo ser utilizada pelas raízes das plantas ou contribuir para o aumento das reservas de 

água subterrânea. Na figura 3.2 a seguir, além das zonas não saturada e saturada podem ser 

observadas também outras características do solo, que influenciam no processo de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas. 
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Figura 3.2 – Principais partes constituintes do solo e exemplo de derramamento de gasolina        

Fonte: Jonas Cordazzo (2000) 

De acordo com Duarte (2003), algumas características dos contaminantes, que são 

misturas de hidrocarbonetos com diferentes solubilidades, volatilidades, viscosidades e 

biodegradabilidade, influenciam no transporte dos contaminantes no solo e conseqüentemente 

no nível de contaminação do solo e das águas subterrâneas e nas ações de remediação do 

impacto ambiental causado. A gasolina, principal contaminante de enfoque deste trabalho, 

pode ter diferentes composições químicas a depender da origem, do processo de refino e tipo 

de petróleo no mesmo. E, por fim, dos tipos e quantidades de aditivos usados na mistura. A 

gasolina brasileira geralmente recebe a adição de 24% de etanol, o que traz algumas 

vantagens: economia de petróleo, devido ao aumento da octanagem e conseqüentemente o 

rendimento dos motores, além do ganho ambiental com a redução da poluição atmosférica, 

visto que, a emissão de CO2 é reduzida em 50% e de hidrocarbonetos em 40%, conforme 

Fernandes (1997).  Como desvantagem do uso do etanol como aditivo da gasolina, Santos 

(1996), comprovou que ocorre a preferência da degradação por microorganismos do etanol do 

que pela degradação dos compostos BTEX, ocasionando aumento no comprimento da pluma 

de BTEX. 
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3.1.2.2 Comportamento do contaminante no solo 

A gasolina ao entrar em contato com o solo pode se separar formando três fases 

diferentes: a fase sorvida que consiste na fração do contaminante que pode ficar retida pelo 

solo na zona não saturada; a fase livre que é formada pela fração flutuante do contaminante ao 

atingir o lençol freático e, por fim, a fase dissolvida que é a fração do contaminante que, ao 

chegar no lençol freático, se dissolve, dando origem à pluma de contaminação. Pode se ter 

ainda uma fração do contaminante, ou melhor, vapores do contaminante retidos nos poros do 

solo e se considerar uma quarta fase conhecida como fase vapor (DUARTE, 2003). Segundo 

Ribeiro (1999) apud Duarte (2003), o risco de contaminação de um aqüífero, se dá à medida 

que a fase livre se desloca; na zona saturada parte dos componentes do contaminante vai se 

transferindo para outras áreas ainda não contaminadas, originando uma grande fase sorvida 

(agora na região saturada) retida no solo em contato com a superfície do aqüífero. 

3.1.2.3 Características da gasolina no solo 

De acordo com Cordazzo (2000), a gasolina, principal contaminante tratado no 

presente trabalho, quando entra em contato com a água subterrânea se dissolve parcialmente e 

libera os constituintes: benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos denominados BTEX que 

representam os compostos mais solúveis e mais móveis encontrados na gasolina (POULSEN 

et al., 1992 apud CORDAZZO). Devido a estas características, estes constituintes da gasolina 

serão os primeiros a atingir o lençol freático e considerados substâncias altamente perigosas, 

devido ao seu efeito depressor do sistema nervoso central e por causarem leucemia nos casos 

de exposições crônicas. 

3.1.2.4 Principais medidas de remediação da contaminação do solo e águas subterrâneas 

Um dos mais graves problemas da contaminação do solo é quando através de um 

vazamento o contaminante venha a atingir o aqüífero, pois o mesmo pode ser fonte de 

abastecimento de água de algumas ou até mesmo várias pessoas.  Segundo Ribeiro (1999) 

apud Duarte (2003), a intensidade de contaminação do aqüífero depende da quantidade de 

produto vazado, da distância entre a fonte de vazamento e o aqüífero, e da quantidade de 

contaminante que fica retida no solo.  

A primeira ação de remediação de um local contaminado, por exemplo, por um 

vazamento de combustível é a atenuação natural, ou seja, são processos físicos, químicos e 

biológicos naturais que contribuem naturalmente para descontaminação da área atingida. No 
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caso de contaminação do solo e águas subterrâneas, esses processos são: a biodegradação, a  

dispersão, a sorção e a volatização, que mesmo sendo processos naturais, em algumas 

situações podem ter seus efeitos mais eficazes através de técnicas artificiais (DUARTE, 

2003). 

Segundo a Environmental Protection Agency (EPA), algumas técnicas geralmente 

utilizadas na remediação de solos e/ou de águas subterrâneas contaminados com gasolina são: 

atenuação natural, biodegradação natural acelerada por ventilação, biodegradação in situ ou 

ex situ, ventilação do solo, lavagem do solo (in situ ou ex situ), dessorção térmica, entre 

outras. Entretanto, dentre estas técnicas as mais usadas e com melhores resultados são: a 

extração a vapor, a biorremediação in situ, a bioventilação, a dessorção térmica e a 

incineração. A seguir, serão mais detalhadas algumas destas principais técnicas de 

remediação. 

??Ventilação do solo: o princípio de funcionamento desta técnica consiste na criação de 

um gradiente de pressão, que força a circulação de ar nos poros do solo em questão. 

Esta técnica não é indicada para todos os tipos de solos; seu uso é mais freqüente para 

solos com levados teores de argila, umidade e matéria orgânica e também baixa 

permeabilidade e temperatura (DUATE, 2003). 

??Dessorção térmica dos contaminantes retidos no solo: esta técnica acontece por meio 

de processos ex situ (o solo é retirado do local contaminado) de separação física, ou 

seja, a volatização da água e dos componentes orgânicos ocorrem devido ao 

aquecimento do solo em fornos rotativos a uma temperatura entre 90 e 315 °C 

(DUATE, 2003). Segundo a EPA, é importante destacar que esta técnica tem tido bons 

resultados na aplicação, em diversos tipos de solo e sem alterações das propriedades 

físicas do mesmo; no entanto pôde ser  observada uma suspensão temporária e 

reversível da fertilidade do solo. 

Obs: Tanto na técnica de ventilação do solo quanto na dessorção térmica, as partes 

volatilizadas devem ser tratados por sistemas de tratamento a base de carvão ativado, 

condensação, entre outros. 

??Incineração: esta técnica consiste em eliminar os compostos do contaminante do solo 

contaminado, que é colocado em fornos com temperaturas entre 870 e 1200 °C, onde 

os compostos orgânicos são volatilizados na presença do oxigênio, porém é na 

combustão que a completa oxidação acontece. É importante salientar que esta técnica 
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só deve ser utilizada em último caso, pois ocorre a perda definitiva das propriedades 

básicas do solo (DUARTE, 2003). 

??Biodegradação: é uma atenuação natural que consiste de uma reação bioquímica, que é 

mediada por microorganismos, ou seja, a transformação de certos orgânicos em 

dióxido de carbono e água na presença de microorganismos no subsolo; é um processo 

que consegue reduzir a massa, a toxidade, a mobilidade, o volume e/ou a concentração 

do contaminante. Este processo de atenuação natural ocorre em todos os locais, no 

entanto em diferentes taxas (a depender das condições ambientais, da estrutura 

química do contaminante e da quantidade de contaminante presente no solo) e 

geralmente lentas (CORDAZZO, 2000).  Segundo Duarte, 2003, a biodegradação de 

alguns constituintes da gasolina, principalmente os mais leves, tais como os BTEX é 

realizada baseada em leis termodinâmicas onde as reações bioquímicas são de óxido-

redução e têm o oxigênio como aceptor final de elétrons. Este ambiente que tem 

grande concentração de oxigênio é chamado de ambiente aeróbico. Porém, existem 

ambientes que, em virtude do aumento da população e, conseqüentemente do aumento 

da taxa de respiração dos microrganismos, a concentração de oxigênio diminui, 

podendo zerar; este tipo de ambiente é denominado de anaeróbico.  Nos ambientes 

anaeróbicos, o aceptor final de elétrons, ao invés de oxigênio, pode ser o nitrato, o 

sulfato, o íon ferroso ou o gás carbônico. Em função das características dos aqüíferos 

apresentarem um ambiente com baixas concentrações de oxigênio, ou seja, um 

ambiente anaeróbico, a biorremediação, neste caso, deve tomar dois rumos: ou 

encontra técnicas viáveis economicamente, de fornecer oxigênio ao meio tornado-o 

aeróbico ou tenta isolar organismos que degradem hidrocarbonetos em condições 

anaeróbicas, de forma que, de um jeito ou de outro, o impacto ambiental causado no 

solo seja eliminado ou bem minimizado.  

A seguir será apresentado um impacto ambiental no solo, causado por vazamento de 

gasolina, na Vila Manchester, denunciado a CETESB (Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental) em 22 de junho de 2004 e as figuras 2.10, 2.11 e 2.12 mostram 

respectivamente: o sistema de exaustão permanente instalado na galeria de esgoto defronte ao 

posto, o redutor de fluxo instalado na galeria de esgoto a jusante do posto para interceptar a 

contaminação a jusante e o poço de monitoramento indicando presença de lâmina de 

combustível em aqüífero. 
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Os moradores das imediações do posto de serviço onde ocorreu o vazamento de 

gasolina sentiram um odor intenso do combustível e acionaram a CETESB. 

“A equipe de emergência da CETESB foi imediatamente mobilizada, iniciando as 
ações de monitoramento e investigação no local. A presença de vapores orgânicos 
inflamáveis na galeria de esgoto a jusante do posto foi um forte indicativo da existência de 
possíveis problemas na área do posto, justificando exigência de que os proprietários do 
estabelecimento localizado na esquina da Rua Conselheiro Carrão com Rua Seul, 
comparecessem ao local para que adotassem as providências de investigação da 
integridade de suas instalações e do seu sistema de armazenamento de combustíveis. 

A partir desse momento, diversas ações foram adotadas para garantir a 
integridade da população e do meio ambiente nas imediações do estabelecimento. 

Inicialmente foi solicitada a imediata implantação de sistema de exaustão dos 
vapores inflamáveis, bem como a aplicação de absorventes oleofílicos para remoção de 
fase livre de combustível da galeria de esgoto. 

Foi solicitada também a lavagem da galeria com shampoo desengraxante. 
Posteriormente foi desenvolvido e instalado pela equipe de emergência um sistema redutor 
de vazão no poço de visita de esgoto, o qual protegeu a galeria e as residências a jusante 
da contaminação com o combustível (fase vapor e fase livre). Esses dois procedimentos 
foram e estão sendo mantidos permanentemente para garantir os níveis aceitáveis de 
segurança no local. 

Os testes de integridade indicaram a existência de um orifício em tanque de 
gasolina, o qual estava causando a migração de combustível para o solo, aqüífero freático, 
galerias de esgoto e incômodo de odor no interior das residências. Com a constatação, o 
tanque foi interditado e esvaziado, cessando a fonte de contaminação. 

Paralelamente foi iniciado processo de investigação e sondagem hidrogeológica, 
por meio da perfuração de poços de monitoramento na área interna e externa ao mesmo. 
Foi constatada uma lâmina do produto em diversos pontos de monitoramento. 

A CETESB solicitou a máxima urgência no bombeamento do combustível do 
subsolo, instalando um sistema provisório pelo posto. 

Por solicitação da CETESB, as equipes de atendimento do estabelecimento estão 
trabalhando 24 horas por dia no local, com monitoramento permanente dos espaços 
confinados e manutenção dos sistemas de exaustão e contenção.  

O trabalho de delimitação da pluma e remediação continua.”. As figuras 3.3, 3,4 e 

3.5 mostram algumas etapas deste atendimento. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.3 - Sistema de exaustão permanente instalado na galeria de esgoto defronte ao posto                    
Fonte: http://www.cetesb .sp.gov.br - acesso em 18/09/04 
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Figura 3.4 - Redutor de fluxo instalado na galeria de esgoto a jusante do posto para interceptar a contaminação 
a jusante                                                                                                                                                               

Fonte: http://www.cetesb .sp.gov.br - acesso em 18/09/04 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Poço de monitoramento indicando presença de lâmina de combustível em aqüífero                    
Fonte: http://www.cetesb .sp.gov.br - acesso em 18/09/04 
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3.1.2.5 Contaminação de solos e águas subterrâneas 

Corseuil & Marins (1997), realizaram um estudo científico que trata da gravidade do 

problema de contaminação de águas subterrâneas por derramamentos de gasolina. Eles 

fizeram uma abordagem do cenário problemático que atinge as indústrias de petróleo que 

estão diariamente susceptíveis a vazamentos em diversas fases do processo produtivo. A 

ênfase do artigo se restringiu a derramamentos de gasolina e, especialmente, a gasolina 

brasileira que tem a particularidade, de acordo com o artigo, de ser adicionada 

aproximadamente 22% de etanol. 

No trabalho em questão, aqueles autores tratam que em um derramamento de gasolina 

uma das principais preocupações é quando o este atinge aqüíferos que sirvam de fonte de 

abastecimento de água para pessoas. São tratadas também algumas das características e do 

comportamento da gasolina e de alguns dos seus constituintes, quando em contato com o solo 

e com água subterrânea e seus principais efeitos em seres humanos, quando em exposições 

crônicas. Diversos são os processos físico-químicos e biológicos que podem ser usados na 

remediação da contaminação do solo ou águas subterrâneas por hidrocarbonetos; entre eles, 

extração de vapores do solo (SVE), bioventilação, incineração e outros. No entanto, a maioria 

destes processos exige longos períodos de tempo e altos custos, o que faz da biorremediação, 

quando possível, devido às suas limitações e dificuldades, um processo economicamente mais 

viável. Um outro processo de remediação é o chamado atenuação natural que vem ganhando 

aceitação, principalmente, em locais contaminados por derramamentos de combustíveis, como 

em postos de gasolina.  

Uma das grandes dificuldades tanto tecnológicas quanto econômicas para remediação 

dos solos e águas subterrâneas é a falta de critérios de qualidade, o que dificulta as ações dos 

órgãos de controle ambiental e também dos responsáveis pela contaminação. Em virtude 

destas dificuldades, países como Estados Unidos e Holanda passaram a desenvolver 

metodologias de avaliação de áreas degradadas baseada na análise dos riscos para tomada de 

decisão. No Brasil, a CETESB está implantando regulamentações para uso nos casos de 

contaminação dos solos e águas subterrâneas tendo como base as normas holandesas. 

De acordo com as especificidades da gasolina brasileira, que contém 

aproximadamente 22% de etanol, diversos são os efeitos causados na contaminação do solo e 

águas subterrâneas, entre eles: 

??Pode ocorrer o aumento da solubilidade dos BTEX em água; 
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??Pode ocorrer o aumento da mobilidade dos BTEX dissolvidos nas águas subterrâneas; 

??Pode ocorrer o fato de que a presença do etanol, possa dificultar a biodegradação 

natural dos BTEX, o que causa o aumento da persistência destes compostos nas águas 

subterrâneas. 

De acordo com o estudo realizado por Marins (1997), existem poucos estudos 

científicos sobre o impacto da presença do etanol na gasolina na biodegradação dos 

compostos BTEX. Entretanto, em estudos envolvendo o metanol e os compostos BTEX 

(BARKER ET AL, 1992 apud MARINS, 1997), foi detectado que o aumento da persistência 

era causada pela inibição da biodegradação devido à alta concentração do metanol e devido a 

remoção do oxigênio (aceptor de elétrons) pela biodegradação do metanol. 

Alguns outros estudos científicos foram realizados entre eles: “The influence of the 

Gasoline Oxygenate Ethanol on Aerobic and Anaerobic BTX Biodegradation” e “The 

transpot and Fate of Ethanol and BTEX  in Groundwater Contaminated by Gasohol”, ambos 

pesquisaram a influência do Etanol (um dos principais aditivos da gasolina) na biodegradação 

dos contaminantes BTEX (Benzeno, Tolueno, Etil-Bezeno e Xileno).  

Apesar de pouco conhecido, o efeito do etanol na biodegradação dos constituintes 

tóxicos da gasolina (BTEX), ambos os estudos verificaram que em condições aeróbias o 

etanol retardou a biodegradação dos BTX e agravou a demanda de oxigênio bioquímica 

(BOD), ou seja, aumentou o consumo de oxigênio, principal aceptor de elétrons, ocasionando 

a formação de pluma de contaminação com a persistência dos constituintes tóxicos BTX da 

gasolina e principalmente o Benzeno. 

De acordo com o estudo realizado por Corseuil (1998) & outros, em condições 

anaeróbicas o Tolueno foi degradado, embora em taxas relativamente rápidas depois que o 

etanol foi sendo degradado. Porém, foi verificado que ocorreu com a degradação do etanol, a 

redução do aceptor de elétrons (nitrato) em condições anaeróbicas ocasionando a não 

degradação do Tolueno nesta situação.  

Logo, de acordo com o estudo realizado por Corseuil (1998) et al, o etanol em 

condições aeróbicas será preferencialmente utilizado do que os compostos de BTX e poderá 

também impedir o crescimento da população bacteriana degradante dos compostos, de forma 

a retardar a biodegradação destes. 



Capítulo 3                                                                                    ..                                           Revisão Bibliográfica 
 

 65 

Apesar dos estudos científicos indicarem para uma influência negativa do etanol na 

bioremedição dos constituintes tóxicos BTEX da gasolina, é necessário o aumento de 

pesquisas científicas abrangendo este tema para melhores resultados e conclusões. 

Portanto, os autores concluíram que o problema da contaminação de solos e aqüíferos 

se torna grave à medida que aumenta o risco desta contaminação atingir uma fonte de 

abastecimento de água. Portanto, chamaram a atenção na especificidade da gasolina brasileira 

que recebe adição de etanol a qual altera a biodegradação natural dos compostos BTEX, 

todavia, os efeitos causados pela adição do etanol, na gasolina brasileira, ainda devem ser 

melhor entendidos. Foi ressaltado no trabalho em questão, que a prevenção de vazamentos por 

falhas na estrutura, corrosão, derramamentos e transbordamentos ainda é a melhor e mais 

viável economicamente tática do que a remediação. 

Um outro estudo realizado por Corseuil & Fernandes publicado na Revista Engenharia 

Sanitária e Ambiental, v.4, n.1 e 2, p.71-75, 1999, foi: “Efeito do etanol no aumento da 

solubilidade de compostos aromáticos presentes na gasolina brasileira”, que trata também dos 

efeitos causados pelo etanol, quando adicionado à gasolina, na contaminação dos solos e 

águas subterrâneas. 

No entanto, a abordagem dos impactos ambientais causados pelas atividades dos 

postos de combustíveis, realizada nos trabalhos descritos anteriormente, enriquece o campo 

científico, os órgãos ambientais e a sociedade, informando dos perigos existentes quando, 

ocorre, por exemplo, um vazamento de gasolina. Porém, o assunto em epígrafe é tratado de 

forma pontual através do estudo apenas da contaminação do solo e aqüíferos. No entanto, os 

impactos causados pelas atividades dos postos não estão restritos a este tipo de contaminação, 

o que gera a necessidade de uma abordagem mais abrangente dos impactos ambientais 

causados pelas atividades dos postos de distribuição de combustíveis. 

3.1.3 Incêndios 

Um dos impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de distribuição de 

combustíveis são os efeitos causados pelos incêndios, que, quando ocorrem são bastante 

prejudiciais aos funcionários, clientes, proprietários, e vizinhança podendo causar vítimas 

fatais. De acordo com Duarte (2003) apud Means et al (1980), a combustão incompleta de 

alguns materiais tais como: gás, carvão, óleo e madeira são uma fonte natural ou 

antropogênica de hidrocarbonetos alifáticos (HA) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPA), que podem ocasionar a contaminação de seres humanos. 
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Diante destes perigos, alguns cuidados devem ser tomados no manuseio dos produtos 

de petróleo, visando a evitar incêndios e riscos às pessoas. A seguir será apresentada a 

composição geral de um incêndio e suas formas de extinção, e de acordo com o Manual de 

Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell Brasil Ltda, 

junho/2003 e o Manual de Legislação Atlas: Segurança e Medicina do Trabalho – 2000, as 

características de um incêndio, modos de extinção e prevenção dos mesmos, especificamente 

para os postos de distribuição de combustíveis.  

Composição geral de um incêndio 

De acordo com Friedman (1993), para que ocorra um incêndio é necessário que se 

tenha: material combustível (gasolina, madeira, etc), oxigênio (geralmente do ar) e uma fonte 

de energia para fornecer a ignição (através de materiais que são capazes de espontaneamente 

entrar em ignição). Portanto, para que ocorra o incêndio precisa-se de três componentes: 

combustível, oxigênio e calor (fonte de ignição), que formam o triângulo do incêndio 

conforme figura 3.6 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 -Triângulo do incêndio                                                                                                                         
Fonte: Friedman, (1993) 

Existem alguns grupos de materiais combustíveis que de acordo com o tipo do 

material é definido o método de extinção mais adequado. Os produtos comercializados pelos 

postos de distribuição de combustíveis pertencem ao grupo dos materiais combustíveis nos 

quais a expansão da chama acontece rapidamente sobre a superfície do material que está em 

combustão. A seguir, tem-se um maior detalhamento sobre incêndios e especificamente sobre 

os que ocorrem ou podem ocorrer nos postos de distribuição de combustíveis, métodos de 

extinção e medidas preventivas. 

 

Calor 
(fonte de ignição) 

Combustível Oxigênio 
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3.1.3.1 Incêndios em postos de distribuição de combustíveis 

??Fonte de ignição 

Entende-se por fonte de ignição, qualquer fonte de calor sob a forma de faísca ou 

chama, como por exemplo: cigarro aceso, isqueiro, fósforo, solda, fios elétricos expostos, 

entre outros (Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - 

Shell Brasil Ltda, junho/2003). De acordo com o exposto acima, para ocorrer a combustão é 

preciso ter três componentes: combustível + oxigênio + fonte de ignição e, no ambiente dos 

postos de combustíveis o cuidado com as fontes de ignição têm que ser grandes, pois já 

existem os gases dos combustíveis e o oxigênio presente no ar. Existem alguns tipos de fontes 

de ignição: 

??Instalações elétricas: de acordo com as condições de funcionamento, um 

equipamento elétrico e/ou a instalação elétrica pode gerar faíscas, como por exemplo; 

uma instalação elétrica em sobrecarga com fusíveis e/ou disjuntores subdimensionados 

pode ocorrer curto-circuito e conseqüentemente gerar faíscas, sendo considerada uma 

importante fonte de ignição. Em áreas como os postos de combustíveis não é 

permitida instalação elétrica que não seja a prova de explosão. 

??Atrito entre corpos: são consideradas também fontes de ignição; faíscas provenientes 

do atrito de calçados com pregos contra o cimento, atrito de ferramentas contra o 

metal do carro, contra pregos ou parafusos e em caso de quedas contra o piso, entre 

outras. Para trabalhos nos postos, só devem ser usados sapatos com sola de borracha 

sem nenhum tipo de material metálico. Na figura 3.7 são apresentadas algumas fontes 

de ignição através do atrito entre corpos. 

 
 

 

 

 

Figura 3.7 – Fontes de ignição através do atrito entre corpos                                                                            
Fonte: Shell ( 2003) 

??Eletricidade estática: consiste em eletricidade gerada pelo atrito entre dois corpos 

diferentes e sem condições de ser descarregada imediatamente. O aparecimento da 
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faísca se dá no instante em que um corpo carregado se aproxima de outro 

descarregado ou até mesmo menos carregado, o que acarreta na transferência de carga 

elétrica até os corpos atingirem o equilíbrio elétrico, ou seja; os corpos estejam com o 

mesmo potencial elétrico.  A eletricidade estática se torna perigosa no momento em 

que um caminhão tanque vai ser descarregado, pois o produto contido nele, devido ao 

atrito com as paredes internas durante o transporte e o atrito do caminhão tanque com 

o ar, tornam-se carregados, ou seja, com eletricidade estática. Algumas medidas de 

segurança devem ser tomadas para evitar que a eletricidade estática se torne uma fonte 

de ignição. A primeira delas é a ligação do tanque a terra através de um cabo 

antiestático, que é feito de material condutor, com a finalidade de descarregar a 

eletricidade estática do caminhão tanque para a terra. Para uma boa condução da 

eletricidade estática, é preciso que os pontos de contato (as placas do caminhão e o 

conector do cabo antiestático) devem estar sempre limpos, ou seja, sem poeiras, 

pintura ou graxas, pois estas sujeiras impedem a transferência da eletricidade estática 

do caminhão para a terra, onde a mesma será dissipada. Na figura 3.8 é apresentada 

uma fonte de ignição através da eletricidade estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Fontes de ignição através da eletricidade estática                                                                            
Fonte: Shell (2003) 

??Veículos: os veículos são considerados fonte de ignição, pois, no momento em que 

seus motores entram em funcionamento, geram cargas provenientes do seu próprio 

Transferência da 
eletricidade 
estática para terra 
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sistema de ignição, devido às faíscas provenientes do motor de arranque; através do 

acionamento de equipamentos elétricos como luzes, limpadores de pára-brisas e outros 

e até mesmo através da alta temperatura do cano de escapes. Logo, os veículos devem 

manter seus motores desligados e não acionarem nenhum tipo de equipamento elétrico 

quando estiverem sendo abastecidos. É importante lembrar que não só os 

equipamentos elétricos do carro são fontes de ignição; outros equipamentos como 

lanternas, telefones celulares, cd portáteis e outros que funcionem à base de 

eletricidade provenientes de pilhas e baterias, ao serem acionados, podem gerar 

faíscas. 

??Outras fontes de ignição: além do controle das fontes de ignição citadas 

anteriormente, tem-se que adotar outras medidas de segurança, ou seja; na área dos 

postos de distribuição de combustíveis é proibida a utilização de isqueiros, fósforos, 

cigarros acessos, utilização de soldas e qualquer outra fonte de calor. Na figura 3.9 são 

apresentadas outras possíveis fontes de ignição. 

 

                            

Figura 3.9 – Outras fontes de ignição                                                                                                                    
Fonte: Shell (2003) 

3.1.3.2 Classificação dos incêndios 

De acordo com o combustível que está em combustão pode-se classificar os incêndios 

em quatro classes. O conhecimento dessa classificação é de fundamental importância, para o 

uso mais adequado do método e agente extintor no combate ao fogo, visto que os diferentes 

tipos de extintores não são aptos para todos os tipos de fogo. A seguir serão apresentada as 

quatro classes de incêndios com maior ênfase no  incêndio mais característico dos postos de 

distribuição de combustíveis. 
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??Incêndio classe A: é o fogo produzido por material combustível sólido, que na 

maioria dos casos são combustíveis derivados de produtos da celulose (madeiras, 

papéis e etc.), derivados de fibras (tecidos, cortinas e etc.) e compostos orgânicos 

(plásticos, borrachas e etc.).  

??Incêndio classe B: são considerados classe B, todos os incêndios que ocorrem em 

combustíveis líquidos inflamáveis ou gasosos. Este tipo de incêndio tem a 

característica de não deixar resíduo e a combustão acontece apenas na superfície do 

líquido. Este é o tipo de incêndio de maior interesse do trabalho, pois é nele que estão 

inclusos todos os incêndios com produtos derivados do Petróleo e Álcool; logo são os 

mais prováveis de ocorrer nos postos de distribuição de combustíveis. Devido às suas 

características, os métodos de extinção mais adequados são o abafamento e a 

interferência na reação em cadeia. É importante saber que neste caso, nunca se deve 

fazer uso da água como método de extinção, pois ela além de não reduzir a 

temperatura dos líquidos inflamáveis, abaixo do respectivo ponto de fulgor, a água e o 

combustível são imiscíveis, e como o combustível é menos denso que a água, o 

mesmo ficará na superfície, o que poderá levar o fogo a se alastrar pelo posto e 

aumentar as proporções do incêndio.  Portanto, diante da atividade principal dos 

postos, para evitar este tipo de incêndio, é necessário que os funcionários dos postos 

estejam bem informados sobre este tipo de incêndio, suas características, métodos de 

extinção e principalmente ter conhecimentos dos locais de riscos onde o fogo pode 

ocorrer, que são: a ilha de abastecimento, área de descarga do caminhão tanque, nos 

tanque armazenamento do combustível, nos bocais dos veículos dos clientes, na troca 

de óleo, no depósito de óleo e com menos probabilidade em caixas separadoras de 

água e óleo. A figura 2.10 apresenta um exemplo de incêndio classe B. 

 

Figura 3.10 – Exemplo de incêndio classe B                                                                                                         
Fonte: Shell (2003) 
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??Incêndio classe C: são os incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos 

energizados, ou seja, em motores elétricos, instalações elétricas, disjuntores, quadros 

elétricos, entre outros.  

??Incêndio classe D: são incêndios raros e muito difíceis de ocorrerem em postos de 

distribuição de combustíveis, são aqueles que ocorrem em metais pirofóricos, como 

magnésio, antimônio, titânio, sódio. 

3.1.3.3 Métodos de extinção 

De acordo com o que foi apresentado anteriormente, para haver combustão é preciso 

ter os três vértices do triângulo do incêndio. Foi baseado nesta afirmação, que surgiram os 

diferentes métodos de extinção de incêndio, que se baseiam na eliminação de um dos 

elementos do triângulo do fogo, que são: combustível, calor (fonte de ignição) e oxigênio. A 

seguir serão mostrados os métodos mais utilizados em postos de distribuição de combustíveis. 

??Resfriamento: este método consiste em reduzir a temperatura do material em chamas, 

até que esta temperatura atinja um valor abaixo do ponto de fulgor, ou seja; abaixo da 

temperatura de combustão e, quando não houver mais desprendimento de vapores 

inflamáveis, o fogo se apagará. Os agentes extintores utilizados são a água ou soluções 

aquosas, que agem superficialmente e em profundidade. Este método é o mais 

conhecido e o mais indicado para os casos de incêndio classe A. 

??Abafamento: este método consiste em diminuir a concentração de oxigênio que 

envolve o combustível e, desta forma, elimina-se um dos elementos do triângulo do 

fogo que logo se apagará. Este método é indicado quando o combustível envolvido é 

um líquido de baixo ponto de fulgor, o que é difícil diminuir sua temperatura para 

abaixo do seu respectivo ponto de fulgor. Quanto ao agente extintor, os mais 

comumente usados neste método são: pó químico seco e dióxido de carbono são os 

mais empregados para incêndios das classes B e C; logo para postos de distribuição de 

combustíveis cuja classe de incêndio é a B, estes são os agentes extintores mais 

adequados. A tabela 3.2 resume os tipos de agentes extintor usados em postos de 

distribuição de combustíveis e as classes de incêndios que estes agentes são mais 

recomendados. 
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Tabela 3.2 - Tipos de agente extintor de incêndio e seus usos mais adequados (Fonte: Manual de Operações de 
HSSE para Postos de Serviços - Shell Brasil Ltda, junho/2003) 

Agente  
Extintor 

Uso   
recomendado 

Uso  não 
recomendado 

Riscos do uso                                      
onde não recomendados 

Água 
Madeira, papel, 
tecido, borracha 

Circuitos 
elétricos, 

derivados de 
petróleo e álcool. 

Devido à sua condutividade, nunca se deve 
utilizar água para fogo em circuitos 
elétricos, sob a possibilidade de eletrocutar 
quem estiver operando o extintor. No caso 
de fogo em combustíveis, a sua utilização 
em forma de jato, propagará o fogo, já que 
o combustível por ser mais leve ficará na 
superfície e o fogo será alastrado. 
 

Pó Químico 
Seco 

Gás liquefeito de 
petróleo (GLP), 

líquidos e 
derivados de 

petróleo e álcool.

Madeira, papel, 
tecido, borracha, 
computadores e 

sistemas e 
equipamentos 

elétricos. 

Incêndios envolvendo madeira, papel e 
produtos têxteis necessitam ser encharcados 
para sua eliminação. O PQ atua sobre a 
superfície reduzindo a concentração de 
oxigênio, não conseguindo extinguir 
incêndios neste tipo de material. No caso de 
equipamentos elétricos, é possível a sua 
utilização, mas como deixa resíduos, irá 
danificar todo o equipamento e instalação 
elétrica. 

CO2                                                                                                                                    
(Dióxido de 
Carbono) 

Circuitos e 
sistemas 
elétricos. 

Madeira, papel, 
tecido, borracha. 

Por não conseguir encharcar o material que 
está pegando fogo, a sua eficiência não é 
muito grande, necessitando de 
conhecimento de quem opera o extintor, e 
também há necessidade de utilização de 
água logo a seguir, para garantir a não 
reignição do combustível. 

 

Portanto, diversos são os impactos causados ao meio ambiente quando da ocorrência 

de um incêndio em um posto de distribuição de combustíveis. Aos funcionários e clientes (o 

fator humano), os impactos causados, na maioria das vezes, são irreversíveis, provocando 

queimaduras ou até mesmo a morte, quando não ocorrem as intoxicações devido aos gases 

liberados na combustão. Existem também os impactos causados na atmosfera que  envolve a 

população, pois incêndios emitem gases poluentes e tóxicos provenientes da combustão 

incompleta de combustíveis, os monóxidos de carbono (CO).  

A principal ação de mitigação é preventiva, ou seja, os proprietários dos postos de 

serviços devem seguir corretamente as normas de segurança para incêndio que envolve: 

treinamento dos funcionários quanto aos riscos, método de extinção e agente extintor 

associados à classe do incêndio a que a atividade está envolvida; fazer uso dos equipamentos 
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adequados às suas atividades, entre outras, de acordo com as exigências da norma NR-23 que 

trata da Proteção contra incêndios.  

3.1.4 Resíduos Gerados pelas Atividades dos Postos de Distribuição de 

Combustíveis 

Um outro tipo de impacto ambiental que pode ocorrer proveniente das atividades dos 

postos de distribuição de combustíveis é o impacto causado pelos seus respectivos resíduos. A 

seguir, serão mostrados conceitos, classificações, e, especificamente para postos de 

distribuição de combustíveis: área para armazenagem, cuidados na destinação e tratamento 

dos resíduos perigosos. 

3.1.4.1 Conceito de resíduos sólidos 

De acordo com ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: “resíduos nos 

estados sólidos e semi-sólidos são aqueles resultantes de atividades da comunidade de 

origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível”. 

3.1.4.2 Classificação dos resíduos sólidos 

A norma NBR 10004/1987 que trata dos “Resíduos Sólidos”, dentre outras coisas, 

classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde da 

população, mostrando quais os tipos de resíduos necessitam de um manuseio e destinação 

mais rigorosamente controlados, como é o caso dos resíduos gerados pelos postos de 

distribuição de combustíveis. Os resíduos são classificados segundo a norma NBR 10004 em: 

??Resíduos classe I – Perigosos: são aqueles que de acordo com suas propriedades 

físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem representar: riscos à saúde pública, 

provocar mortalidade ou incidência de doenças e riscos ao meio ambiente. Estes 

resíduos apresentam características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. Os resíduos gerados pelos postos de distribuição de 

combustíveis são incluídos nesta classe. 



Capítulo 3                                                                                    ..                                           Revisão Bibliográfica 
 

 74 

??Resíduos classe II – Não-inertes: de acordo a NBR 10004, “são aqueles que não se 

enquadram nas classificações de resíduos classe I – perigosos – ou de resíduos classe 

III – inertes, nos termos desta norma. Os resíduos classe II – não-inertes – podem ter 

propriedades, tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em 

água.” 

??Resíduos classe III – Inertes: são os resíduos sólidos ou misturas de resíduos que 

submetidos ao teste de solubilização , segundo a NBR 10006, não tenham nenhum de 

seus constituintes solubilizados, em concentrações superiores aos padrões definidos na 

listagem nº 8 da norma NBR 10005 que trata de Padrões para teste de solubilização. 

Como exemplo destes materiais, podem-se cetar rochas, tijolos, vidros e certos 

plásticos e borrachas que não são facilmente decompostos. 

3.1.4.3 Área para armazenagem de resíduos perigosos 

De acordo com o Manua l de Operações de HSSE para postos de distribuição de 

combustíveis - Shell Brasil Ltda, junho/2003, alguns cuidados devem ser tomados quanto às 

áreas para armazenamento e o próprio armazenamento dos resíduos sólidos e/ou semi-sólidos 

perigosos que é o caso dos postos de distribuição de combustíveis.  

Fatores importantes no armazenamento de resíduos perigosos 

Para execução das atividades de armazenamento dos resíduos perigosos são de 

extrema importância os usos corretos dos EPI´s (Equipamentos de proteção individual). Os 

EPI´s recomendados são:  

??Luvas de PVC, para o manuseio de resíduos. 

??Calçado com solado de borracha, sem a presença de pregos ou partes metálicas. 

No dia-a-dia de um posto de serviço, os resíduos gerados são em pequena quantidade, 

o que torna inviável economicamente para o posto o descarte dos mesmos assim que gerados. 

Portanto, os postos de distribuição de combustíveis armazenam seus resíduos até que o 

mesmo atinja uma quantidade viável para destinação, para que uma empresa especializada 

seja contratada para o descarte dos resíduos. Alguns cuidados devem ser tomados com os 

recipientes para armazenamento destes resíduos, são eles: 

??Os recipientes deverão ser metálicos e/ou PVC com tampas; 

??As suas tampas deverão estar em boas condições, permitindo boa vedação; 
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??Os recipientes não poderão apresentar furos ou qualquer possibilidade de vazamento 

de seu conteúdo; 

??Os recipientes deverão permanecer sempre tampados; 

??Os recipientes deverão ter todas as marcas e adesivos retirados; 

??Os recipientes deverão ser pintados ou terem adesivo colado em seu corpo e ter uma 

mensagem informando o seu conteúdo e informando que o material está aguardando 

descarte; 

??Os recipientes deverão conter um único tipo de resíduo, não sendo permitida a mistura 

de resíduos. 

A armazenagem dos resíduos dos postos de distribuição de combustíveis é uma 

atividade propícia a gerar impactos ambientais, portanto deve se ter cuidados especiais, como 

as orientações a seguir: 

??Não é permitido misturar os resíduos sólidos e os resíduos líquidos; 

??Os resíduos deverão ser estocados de forma individual por tipo, devido à possibilidade 

de contaminação ou mesmo de reação química que misturas podem acarretar; 

??É ilegal o abandono de resíduos perigosos em terrenos, ruas, ou mesmo no lixo 

comum; 

??É ilegal entregar resíduos perigosos a empresas de destinação que não tenham licença 

para esta atividade, fornecida pelo órgão ambiental local, que em Pernambuco é a 

CPRH; 

??É proibido ao posto de distribuição de combustíveis queimar em suas dependências ou 

enterrar resíduos perigosos. 

3.1.4.4 Características da área de armazenamento dos recipientes contendo os resíduos 

perigosos 

A área para armazenamento dos recipientes contendo os resíduos perigosos dos postos 

de combustíveis deve ser específica para o armazenamento e possuir algumas características 

específicas, dentre elas as principais são: 
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Este local deverá ser cimentado: 

??No entorno dos recipientes deverá existir uma pequena mureta de cimento, para conter 

qualquer merejamento que venha acontecer e a área de armazenamento deverá possuir 

canaletas ligadas à caixa separadora água e óleo do posto; 

??Este local deverá ser bem ventilado e coberto para impedir que água da chuva possa 

cair sobre os recipientes, podendo ocorrer infiltração; 

??O acesso ao local de armazenamento deverá ser restrito a funcionários autorizados, e 

deverá possuir fechadura a chave; 

??Não deverá haver instalações elétricas sem ser à prova de explosão ou à presença de 

fonte de ignição em um raio de 7 metros do local de armazenagem dos resíduos 

perigosos; 

??O local deverá possuir um “kit” de 3 cordões e 4 mantas para a coleta de possíveis 

derrames e/ou vazamentos; 

??Os tambores deverão ser colocados dentro da área da mureta de contenção, sobre 

pallets de madeira; desta forma pequenos derrames poderão ser identificados de forma 

rápida, evitando maiores problemas; 

??É proibido fumar na área de armazenagem dos resíduos perigosos; e também esta área 

deve ser bem sinalizada, indicando a proibição; 

??Na entrada, para a área de armazenamento dos resíduos perigosos, deve existir um 

extintor de pó químico, de forma a permitir o livre acesso ao extintor em caso de 

incêndio; 

??À área de armazenagem deve existir uma boa sinalização com os seguintes dizeres: 

“área de armazenagem de resíduos perigosos”, “Não fume, não utilize equipamentos 

eletrônicos”, “os telefones celulares deverão estar desligados”; “é proibido mexer ou 

abrir os recipientes”; 

É importante lembrar que o armazenamento dos resíduos perigosos não pode ser longo 

e, assim que atingir uma quantidade com o custo-benefício do descarte viável, a empresa 

especializada em descarte de resíduos sólidos deverá ser contatada para fazer o descarte, 

esvaziando a área de armazenagem.  
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3.1.4.5 Cuidados com o descarte dos resíduos sólidos perigosos 

Uma má destinação dos resíduos perigosos dos postos de distribuição de combustíveis 

pode acarretar em grandes impactos ambientais tais como os próprios combustíveis, que são: 

poluição do meio ambiente (solo, rios, etc.), contaminação humana, risco de incêndios, entre 

outros. Portanto, o proprietário do posto deverá ter cuidado e seguir algumas recomendações, 

visto que, por lei, o contratante também é responsável pelas irregularidades que a empresa 

contratada venha a fazer com relação ao descarte dos resíduos perigosos. As recomendações 

são: 

??Solicitar cópia da Licença de Operação Ambiental da empresa a ser contratada, 

emitida pelo órgão Ambiental competente; esta licença deverá ser emitida para a 

empresa e para a planta a ser utilizada para a armazenagem e destinação dos resíduos 

perigosos a serem entregues; 

??Solicitar cópia do Alvará de funcionamento da empresa contratada e da planta a ser 

utilizada para a armazenamento e destinação final dos resíduos a serem entregues; 

??O transportador a ser utilizado, também deverá ter licença para o transporte de 

resíduos perigosos, emitida pelo órgão Ambiental competente; 

??Caso aconteça transferência do resíduo entre duas empresas, ou entre dois ou mais 

estados, a mesma deve ser precedida de aprovação dos respectivos órgãos Ambientais 

locais; 

??Realizar uma visita às instalações do prestador de serviços, para a destinação final e 

verificar se o manuseio e o tratamento dos resíduos estão de acordo com o 

licenciamento aprovado pelo órgão Ambiental competente; 

??A empresa contratada ou o posto de serviços deverão obter junto ao órgão Ambiental, 

a aprovação para o transporte e a destinação final do resíduo, antes de sua retirada do 

posto; 

??Todas as licenças deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. 

3.1.4.6 Observações importantes 

No momento da retirada dos resíduos perigosos do posto de distribuição de 

combustíveis, deverá ser emitida nota fiscal por parte do posto, com a quantidade do resíduo a 
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ser retirada, com os dados da empresa contratada para a destinação final do resíduo no local 

do destinatário, e no corpo da nota, deverá ter a seguinte descrição: “Trata-se de resíduo para 

descarte final, conforme autorização de número xxxx do órgão Ambiental”. 

??  É de grande importância que o proprietário do posto mantenha guardados em local 

específico (por exemplo, em arquivo) por pelo menos 20 anos os seguintes 

documentos: 

??Cópia do Certificado de Armazenagem de Destinação de Resíduos Industriais - 

CADRI emitido pelo órgão Ambiental local onde se encontra o posto de distribuição 

de combustíveis ou algum documento oficial similar; 

??Cópia da Licença de Operação Ambiental do transportador do resíduo; 

??Cópia da Licença de Operação Ambiental da planta que efetuará a armazenagem e a 

destinação final do resíduo; 

??  Cópia do Alvará de funcionamento da planta que efetuará a armazenagem e a 

destinação final do resíduo; 

??Uma via das notas fiscais emitidas para a empresa que irá descartar o resíduo; 

??Documento comprobatório de descarte do resíduo, após isto ter ocorrido, emitido pela 

empresa contratada, e, neste documento, deverá cons tar onde o resíduo foi tratado ou 

eliminado, a quantidade e o processo utilizado para tais procedimentos. 

3.1.4.7 Tipos de resíduos perigosos gerados em postos de distribuição de combustíveis 

Em virtude das atividades realizadas nos postos de distribuição de combustíveis, 

diversos podem ser os resíduos, considerados pela ABNT como perigosos. São eles: 

??Óleo usado: Representa todo óleo retirado do carter dos veículos e que deverão ser 

descartados por empresas especializadas para que seja feito o seu rerrefino ; 

??  Areia contaminada com combustível: ainda hoje alguns postos utilizam areia como 

método de contenção de derrames quando não possuem mantas ou cordões 

absorventes de derramamentos de combustíveis, porém esta areia molhada com 

combustível torna-se um resíduo perigoso do posto e necessita de cuidados especiais, 

tais como: 

- Remover a areia para um local seguro, a pelo menos 10 metros de qualquer fonte 

de ignição, boca de lobo ou caixa de passagem no solo; 
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- O local deverá ser cimentado, a céu aberto, impedindo a infiltração do produto 

para a terra, não deve ser um espaço confinado e apenas pessoas autorizadas 

deverão ter acesso; 

- A areia molhada deverá ser espalhada no local cimentado; 

- A cada uma hora, remexer a areia com uma pá e com os EPI´s apropriados, para 

permitir que o produto evapore com mais rapidez; 

- A areia deverá permanecer no local até que todo combustível tenha evaporado. 

- Após a areia estar seca colocá-la em um recipiente apropriado, ou seja, recipiente 

metálico ou de fibra que deverá permanecer sempre tampado. 

??Mantas e cordões absorventes: são usados para recuperar combustíveis derramados e 

podem ser usados até 15 vezes; depois devem ser cuidadosamente descartados, pois se 

tratam de resíduos perigosos, e o seu descarte deve seguir as seguintes recomendações: 

- Deverão ser colocados em locais semelhantes ao da areia até que todo o 

combustível evapore; 

- Quando quase todo o combustível estiver evaporado deverão ser colocados em um 

recipiente de metal ou de fibra com tampa; 

- Neste recipiente, só poderá ter mantas ou cordões absorventes (conforme 

recomendações anteriores) e no lado externo do recipiente deverá estar escrito: 

“Manta absorvente com combustível aguardando descarte”; 

- Uma empresa especializada em descarte de resíduos perigosos deverá ser 

contactada (prazo não superior a um mês) para que este resíduo seja incinerado. 

??Filtros de óleo lubrificantes, de combustíveis de veículos e de ar: estes elementos de 

filtros são considerados resíduos perigosos, logo deverão ser cuidadosamente 

armazenados e posteriormente descartados, conforme algumas recomendações que 

seguem: 

- O elemento de filtro, depois de retirado do veículo, deverá ser deixado em um 

recipiente propício para que todo o conteúdo de seu interior possa ser escorrido; 

Obs: O filtro de óleo poderá ser escorrido na própria pingadeira existente no local de 

troca de óleo do posto; entretanto o de combustível deverá ser escorrido em recipiente de 

metal próprio e limpo, que possua tampa; esta atividade deverá ser executada através de um 
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funil de alumínio. É importante lembrar que não se deve escorrer combustível na pingadeira, 

devido à contaminação do óleo lubrificante usado, o que poderá inviabilizar o rerrefino deste 

óleo. 

- Depois de escorridos, os filtros deverão ser colocados em um recipiente de metal 

com tampa, devendo este recipiente ser mantido fechado e diferentemente dos 

outros resíduos, os filtros poderão ser armazenados no mesmo recipiente; 

- O óleo lubrificante escorrido dos filtros na pingadeira deverá ser colocado no 

tanque de óleo usado e descartado conforme recomendações anteriores; 

- O combustível escorrido dos filtros dos veículos deverá ser colocado no tanque de 

estocagem do posto que contenha o mesmo tipo de combustível que foi retirado do 

filtro; 

- Uma empresa especializada em descarte de resíduos perigosos deverá ser 

contatada e os elementos do filtro deverão ser incinerados. 

??Borra e combustível proveniente da caixa separadora de água e óleo: após separação 

do combustível da água na caixa separadora, o combustível vai para um tanque de 

armazenagem e juntamente com a borra que fica no fundo e paredes da caixa 

separadora, se tornam resíduos perigosos e precisam de cuidados especiais, tais como: 

- Verificar se a empresa contratada para fazer a limpeza da caixa separadora tem os 

requisitos legais para transporte e destinação de resíduos perigosos, para que ela 

possa efetuar o descarte deste resíduo; 

- Caso a empresa não esteja apta a fazer o descarte, os resíduos deverão ser 

armazenados no posto de distribuição de combustíveis; 

- Todo o combustível deverá ser retirado do tanque de armazenagem e colocado em 

um tambor metálico, com as duas tampas circulares em bom estado de 

conservação, e permanecerem bem fechadas até  o resíduo chegar no local final de 

destinação; 

-  O tambor deverá estar bem identificado com a seguinte informação: “Combustível 

retirado da caixa separadora aguardando descarte”; 

- Com o término da limpeza da caixa separadora, a borra retirada deverá ser 

colocada em um tambor aberto, em uma de suas testeiras, que possua tampa; 
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- O tambor deverá estar bem identificado com a seguinte informação: “Contém areia 

retirada do fundo da caixa separadora após limpeza, aguardando descarte”; 

- Uma empresa especializada deverá ser contratada para descarte final destes 

resíduos perigosos segundo a classificação da ABNT. 

??Estopas usadas: após o uso quando as estopas estão sujas com combustível, óleo 

lubrificante ou graxa, elas se tornam um resíduo perigoso e também necessitam de 

cuidados especiais, tais como: 

- Após seu uso, deverá ser armazenada em um recipiente de metal ou de fibra com 

tampa; 

- O recipiente deverá estar corretamente identificado com adesivos ou pintura com a 

seguinte informação: “Estopa usada aguardando descarte”; 

- Assim que tiver uma quantidade viável, uma empresa especializada em queima de 

resíduo deverá ser contratada. 

??Vasilhame de óleo usado: após todo o seu conteúdo ser transferido para o carter dos 

veículos, os vasilhames deverão: 

- Ter todo o conteúdo remanescente do seu interior escorrido para a pingadeira; 

- Após todo o conteúdo remanescente ter sido removido, o vasilhame deverá ser 

tampado com a tampa original; 

- Deverá ter o seu exterior totalmente limpo sem nenhum vestígio de óleo e qualquer 

adesivo existente deverá ser removido; 

- Após todas as etapas anteriores terem sido cumpridas, o vasilhame deverá voltar 

para a caixa de papelão usada no seu transporte para o posto; 

- Quando a caixa estiver completa com os vasilhames vazios, uma empresa 

especializada com este tipo de resíduo, deverá ser contratada para descarte final. A 

figura 3.11 apresenta exemplos de vasilhames que quando usados se tornarão 

resíduos sólidos perigosos. 
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Figura 3.11 – Exemplo de um tipo de resíduo perigoso de postos de serviços                                                  
Fonte: catálogo de fabricantes (2001) 

Por fim, quando o descarte dos resíduos for finalizado, o proprietário ou gerente do 

posto deverá registrar em formulário específico de descarte de resíduos perigosos, a 

quantidade descartada, e solicitar da empresa contratada um documento informando e 

comprovando o correto descarte final. Este documento deverá ser arquivado no posto de 

distribuição de combustíveis. 

3.1.4.8 Exigências da CPRH quanto aos resíduos perigosos gerados pelos postos de 

distribuição de combustíveis 

1. O proprietário do posto precisa contratar uma empresa especializada em descarte de 

resíduos perigosos, empresa esta, que precisa ser: 

??Licenciada em órgão ambiental 

??Licenciada na ANP 

Obs: Empresas de outro estado precisam da licença da CPRH para trafegar em 

Pernambuco. 

2. O proprietário do posto tem que solicitar um relatório da empresa contratada, 

especificando qual o destino do resíduo. 

3. A empresa contratada entrega um certificado de coleta  (especificando a quantidade 

recolhida) para o proprietário do posto que deve enviá-lo a CPRH de 3 em 3 meses. 

Portanto, diante do que foi exposto, são necessários cuidados específicos no 

armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos perigosos gerados pelas atividades dos 

postos de distribuição de combustíveis, de modo a minimizar e/ou eliminar os impactos 

ambientais causados por estas atividades. 
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3.1.4.9 Resíduos gerados em postos de distribuição de combustíveis 

Grobério (2003), realizou um estudo que trata: “Caracterização de resíduos de 

sistemas separadores água-óleo em postos de distribuição de combustíveis automotivo de 

Vitória-ES”, que tem como objetivo, dar subsídios ao poder municipal e estabelecimentos 

geradores destes tipos de resíduos, de forma a contribuir com melhor controle e fiscalização 

ambiental destes resíduos na cidade de Vitória-ES, através da caracterização e classificação 

destes resíduos provenientes dos sistemas separadores água-óleo, gerados na lavagem de 

carros em postos, visando a um melhor gerenciamento ambiental, no que se refere aos 

aspectos de tratamento e disposição final. Este trabalho foi publicado como pôster no 22º 

Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental de Joinville em 2003. 

Algumas atividades dos lava-jatos e principalmente postos de distribuição de 

combustíveis geram resíduos, classificados segundo a ABNT, como perigosos. Este estudo 

trata dos resíduos oleosos, como por exemplo; óleo lubrificante usado e os resíduos gerados 

nas caixas separadoras de água e óleo. Os veículos quando trafegam por vias sem calçamento, 

terrenos arenosos entre outros ficam impregnados com partículas proveniente do solo, que 

através da lavagem sob pressão, ocorre a retirada deste material impregnado nos carros, dando 

origem a uma borra ou lodo na caixa separadora de água-óleo (S.A.O), contaminados com 

óleos usados, tornando-se uma fonte potencial de periculosidade. Segundo Grobério (2003) 

apud Shuller & Shepp (1995) e Meinz (1991), devido aos produtos derivados de petróleo, ao 

desgaste de partes do carro e pneus, este tipo de resíduo é um material contaminado por ferro, 

cobre, cádmio, manganês, alumínio, zinco, dentre outros metais pesados, pois fazem parte da 

composição de muitas partes dos carros. Devido aos aditivos nos óleos automotivos, usados 

para melhorar suas características, e, os detergentes, estes resíduos podem ser contaminados 

com fenóis. Apesar das características, estes resíduos nem sempre são gerenciados de forma 

adequada, ou seja, os geradores não se preocupam com a forma correta de armazenamento e 

destinação final, podendo ser lançados em terrenos baldios e lixões, e contaminar as águas 

superficiais, bem como os resíduos domésticos. 

O estudo acima foi realizado de forma a caracterizar e classificar os resíduos sólidos 

dos SSAO (Sistema Separador Água-Óleo) gerados na lavagem de carros, baseando-se nas 

normas da ABNT: NBR 10004, NBR 10005, NBR 10006 e NBR 10007 que tratam 

respectivamente da classificação, lixiviação, solubilização e amostragem de resíduos. Com 

base nessas normas, foram determinadas as características de toxidade, reatividade, 
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inflamabilidade, corrosividade e patogenic idade dos resíduos gerados na lavagem de carros 

em lava-jatos e postos de distribuição de combustíveis. 

O trabalho em questão foi dividido em duas etapas. A primeira foi a etapa de coleta 

dos dados necessários para prosseguimento do estudo: coleta de informações junto aos órgãos 

públicos, privados e ambientais; foram coletadas também informações sobre estabelecimentos 

que possuíam o S.S.A.O e também aplicado um questionário aos gerentes de 17 

estabelecimentos, com o objetivo de conhecer o gerenciamento dos resíduos nestes e 

classificá-los pela quantidade de carros lavados por dia. A segunda etapa foi a de execução de 

um plano experimental específico de amostragem, análises laboratoriais e medição em campo, 

da massa de resíduos retidos nos S.S.A.O. 

A amostra constou de 6 postos de distribuição de combustíveis, localizados  em 

corredores de transporte com tráfego médio de 800 carros por hora, e possuíam o S.S.A.O que 

efetuavam lavagem externa de carros médios. A amostragem foi baseada na NBR 10007 e 

com amostras compostas, em 03 campanhas e em dois pontos: caixa de areia e separador 

água-óleo. Após a coleta, as amostras seguiram para laboratório e foram preservadas a 4ºC. A 

medição da massa de resíduos foi realizada no dia programado para limpeza das caixas. 

Nas análises laboratoriais foram avaliadas as toxidades dos resíduos através dos testes 

de lixiviação em amostras brutas. Simultaneamente foram realizados testes de solubilização, 

que possibilita  a verificação da inerticidade e classificação dos resíduos. Os extratos lixiviado 

e solubilizado dos resíduos foram analisados para metais e fenóis em aparelho especializado. 

Através de aparelhos especializados foram analisados os óleos e graxa em amostra bruta e 

amostra líquida.  

Foram também verificadas as características de reatividade e corrosividade, sendo a 

reatividade verificada durante a própria amostragem e em laboratório, durante o manuseio dos 

resíduos; já a corrosividade foi verificada através da medição do pH das amostras no início 

dos testes de lixiviação e solubilização. 

Os principais resultados e conclusões foram os seguintes: 

Após o levantamento de campo, verificou-se que existem 34 postos de distribuição de 

combustíveis que faziam lavagem de carros, de um total de 47 postos instalados. Dos 34 

postos foram escolhidos para amostragem apenas 6 estabelecimentos e foram classificados de 

A até F e especificados o número de carros que cada um lava por dia. De acordo com os 

questionários distribuídos e respondidos pelos gerentes dos postos, todos os 34 postos 

afirmaram ter o S.S.A.O instalado e, com relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, 
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apenas 76% dos gerentes dos 17 postos investigados afirmaram desconhecer a destinação 

final dos resíduos. É de fundamental importância o conhecimento das características dos 

resíduos, para uma destinação ambientalmente correta e verificação de treinamento dos 

funcionários no que se refere a um correto manuseio destes resíduos. 

Foi verificado que a quantidade diária de resíduos gerados nas caixas de areia e nas 

separadoras de água-óleo foi de 632,5 kg e 315,4 kg respectivamente, para os 6 postos 

analisados. Quanto às concentrações de óleo e graxas obtidas nas análises das amostras brutas 

em caixas de areia e separadora água-óleo, se apresentaram abaixo do limite previsto pela 

NBR 10004 que é de 5% de concentração nos resíduos, e desta forma, os resíduos, objeto de 

estudo deste trabalho, podem ser classificados como não perigosos. 

Quanto às concentrações de metais observadas no extrato lixiviado dos resíduos 

sólidos analisados, todas se apresentaram abaixo dos limites para as concentrações de metais 

encontradas nas amostras conforme a NBR 10004, que é usada para classificação quanto à 

toxidade de um resíduo sólido. 

Quanto às concentrações de óleo e graxas obtidas para o extrato lixiviado dos resíduos, 

foi verificado que 66% dos resultados com concentrações abaixo do limite determinado pela 

resolução nº 20/1986 do CONAMA, que é de 20 mg/l, para lançamento de efluentes contendo 

óleo e graxas. É importante avaliar que, como as concentrações variaram de 10,00 a 51,0 mg/l 

com uma média de 24,3 mg/l e desvio padrão de 14,5 mg/l, as concentrações obtidas acima do 

limite estabelecido pelo CONAMA (20 mg/l) podem ter sido erro de análise. Portanto, os 

resultados obtidos nesta análise, são um indicativo da contaminação de óleos e graxas nos 

resíduos e efluentes provocados pelos produtos derivados do petróleo, proveniente de diversos 

locais tais como: os presentes na superfície dos caros e/ou vazamentos de óleos lubrificantes 

de fluidos de freios, caixas de direção etc. 

Quanto aos metais não solubilizados, os resultados para amostras de caixas de areia, o 

cádmio, chumbo, ferro, e fenóis apresentaram 100% dos valores acima dos limites 

determinados pela NBR 10004, o que classifica os resíduos das caixas de areia dos postos de 

distribuição de combustíveis como Classe II. É importante salientar que a utilização de 

detergentes (surfactantes) contribui para os compostos fenólicos, conforme observado por 

Paxéu (1996), além de estar presente na composição dos aditivos para lubrificantes; tem-se 

ainda o cádmio e o zinco que são dois metais presentes na composição dos pneus e também 

em aditivos para lubrificantes, de acordo com estudo de Meinz (1991). Segundo Carreteiro & 
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Moura (1987), o chumbo é um metal que aparece também nos aditivos para lubrificantes, e 

nos óleos usados, aumenta sua concentração, e em partes do carro como os pistões. 

Quanto ao resíduo ser considerado corrosivo, foi medido o pH das amostras analisadas 

das caixas de areia e separadoras, o que apresentou uma variação de 6,5 a 8,7 e de acordo com 

a NBR 10004, para um resíduo sólido ser considerado corrosivo, o mesmo deve apresentar 

um pH menos que 2 e maior que 12 o que não foi observado nas medições realizadas. 

Portanto, os resíduos das caixas de areia e separadora água-óleo analisados neste estudo, 

podem ser considerados não-corrosivos. 

Quanto à reatividade dos resíduos, foi verificado que o manuseio destes em 

laboratórios, durante a realização dos testes de lixiviação e solubilização, não houve reação 

violenta dos resíduos sólidos proveniente das caixas de areia com a água. Portanto, de acordo 

com essa observação os resíduos foram considerados não-reativos. 

Quanto aos testes de patogenicidade, os mesmos não foram realizados neste estudo, 

em virtude de não se supor que os resíduos, objeto de estudo, sejam contaminados com 

organismos patogênicos. Um outro ponto não testado neste estudo, em virtude das condições 

de laboratório, foi a inflamabilidade dos resíduos sólidos das amostras analisadas. 

Portanto, de acordo com os resultados obtidos no presente estudo da caracterização de 

resíduos sólidos, de sistemas separadores água-óleo, em postos de distribuição de 

combustíveis automotivo de Vitória-ES, os resíduos gerados podem ser classificados como 

Classe II, em função dos resultados obtidos nos testes anteriormente comentados; e estes 

resíduos devem ser separados no local de geração, podendo ser enviado para estocagem 

temporária e, em seguida, ter uma destinação  para tratamento adequado. O estudo mostra 

também que o período longo de limpeza das caixas de areia e separadoras de água-óleo 

contribui para ressuspensão e o carregamento de sólidos para as galerias pluviais. Logo, a 

manutenção destes sistemas deve ser periódica e adotada como prática de gerenciamento 

pelos postos de serviços automotivos. 

Observa-se que este trabalho sobre a Caracterização de resíduos sólidos de sistemas 

separadores água-óleo, em postos de serviço automotivo de Vitória-ES, é de grande 

importância no âmbito científico, visto que, poucos são os trabalhos científicos na área de 

impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de serviços e especificamente sobre 

os resíduos gerados pelas suas atividades. Porém, os resíduos gerados pelos postos de 

distribuição de combustíveis não se restringem apenas aos gerados pelas lavagens dos carros, 
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diversos outros resíduos sólidos perigosos são gerados, tais como: óleos usados, embalagens 

com restos de óleos lubrificantes, estopas sujas com graxas, entre outros e que devem ser 

manuseados, armazenados e destinados de forma adequada, minimizando e/ou eliminando os 

impactos ambientais que podem ser causados pelos resíduos sólidos, resultantes das 

atividades dos postos de distribuição de combustíveis. 

3.2 Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados quatros tipos de impactos ambientais, que 

representam o enfoque do trabalho, além de estudos científicos realizados no setor de petróleo 

e gás e direcionados para postos de distribuição de combustíveis e áreas afins e que servirão 

de embasamento teórico para o desenvolvimento de indicadores para avaliação dos impactos 

ambientais dos postos de distribuição de combustíveis. 

 No próximo capítulo será apresentado o modelo de avaliação dos impactos ambientais 

dos Postos de Distribuição de Combustíveis através de indicadores definidos com base nas 

exigências legais, estudos científicos anteriormente apresentados e um manual de operações 

Shell. 
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4 MODELO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o modelo desenvolvido para avaliação de 

impactos ambientais direcionados para postos de distribuição de combustíveis. Para isto, o 

modelo foi composto por indicadores, com a finalidade de avaliar os riscos e/ou potenciais 

impactos ambientais das atividades dos postos, sob a ótica de quatro categorias: a 

contaminação humana, a contaminação do solo, riscos de incêndio e os resíduos sólidos 

perigosos gerados. Serão propostos indicadores para análise dos potenciais impactos 

ambientais, com objetivo de avaliar a aplicação do modelo para auxiliar os postos de 

distribuição de combustíveis com SGA certificados ISO 14001 a verificar se obtiveram 

melhoria contínua no momento de sua auto-avaliação e também para ajudar postos não 

certificados na busca da certificação ISO 14001.  

4.1 Modelo de avaliação dos impactos ambientais causados pelas atividades 

dos Postos de Distribuição de Combustíveis 

Os indicadores são propostos considerando os impactos ambientais causados pela 

gasolina que tem na sua composição química componentes tóxicos, componentes estes que a 

torna potencial causadora de impactos ambientais nos postos de distribuição de combustíveis. 

Em virtude do enfoque do trabalho ser a avaliação dos impactos ambientais causados pela 

gasolina, o gás natural não foi considerado no estudo. Na pesquisa bibliográfica realizada 

foram encontrados trabalhos científicos abordando temas relacionados aos postos de 

distribuição de combustíveis, porém específicos em determinadas áreas de estudo, como por 

exemplo: artigos na área de saúde e medicina do trabalho, na área de solos e águas 

subterrâneas e assim sucessivamente. Desta forma surgiu a necessidade de uma abordagem 

integrada dos impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de distribuição de 

combustíveis, fatores que contribuem ou influenciam os impactos e as principais ações 

preventivas e/ou de remediação, sob a ótica de 4 enfoques: contaminação humana, 

contaminação do solo e águas subterrâneas, incêndios e resíduos sólidos perigosos, 

abrangendo desta forma, os principais impactos ambientais potenciais das atividades dos 

postos de distribuição de combustíveis. Na figura 4.1 está representado o modelo de avaliação 

dos impactos ambientais dos postos de distribuição de combustíveis. 
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Figura 4.1- Representação esquemática do modelo de avaliação dos impactos ambientais dos postos de 

distribuição de combustíveis                                                                                                                                  
Fonte: autora  

Ações preventivas e/ou de 
remediação:  
•Instalações de acordo com as 
normas da ABNT; 
•Cumprimento da Resolução 273 
do CONAMA; 
•Poço de monitoramento; 
•Ações de remediação rápidas e 
corretas; 
•Treinamento. 

Fatores e formas de 
contaminação: 
•Vias cutâneas, respiratórias e 
digestivas; 
•Inalação dos vapores dos 
combustíveis; 
•Contato com os combustíveis e 
óleos. 

Ações preventivas e/ou de 
remediação: 
•Realização do PPRA e do PCMSO; 
•Uso correto de EPI´s; 
•Educação de higiene sanitária; 
•Treinamento. 

 
Contaminação 

Humana 

Fatores que influenciam a 
contaminação: 
•Tipo e vida útil dos tanques 
subterrâneos; 
•Tipo de solo; 
•Tempo de detecção de 
possíveis vazamentos; 
•Distância do lençol d´água. 

 
Contaminação 
do  solo e águas 
subterrâneas  

Fatores de riscos 
•Atos inseguros; 
•Instalações elétricas 
inadequadas; 
•Extintores inapropriados. 

 
Incêndios 

Ações preventivas e/ou de 
remediação:  
•Campanhas educativas; 
•Instalações elétricas adequadas; 
•Extintores apropriados e bem 
localizados; 
•Treinamento. 

Fatores de contaminação: 
•Armazenamento inadequado; 
•Manuseio incorreto; 
•Transporte incorreto. 

   Resíduos 

sólidos 

 perigosos 

Ações preventivas e/ou de 
remediação:  
•Armazenamento adequado; 
•Transporte correto; 
•Educação de higiene sanitária; 
•Treinamento. 
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4.2 Descrição dos indicadores para avaliação dos impactos ambientais  

A seguir serão apresentados os indicadores para avaliação dos impactos ambientais 

causados pelas atividades dos postos de distribuição de combustíveis, de forma a se tornar 

uma ferramenta para postos com SGA certificados com a norma ISO 14001 para se auto-

avaliarem quanto a melhoria dos seus processos e para postos não certificados a obterem a 

certificação ISO 14001 e com isto atender ao objetivo deste trabalho. 

Os indicadores serão divididos em quatro categorias: 

1. Contaminação Humana 

2. Contaminação do Solo e águas subterrâneas 

3. Incêndios 

4. Resíduos sólidos perigosos 

Primeiramente, os indicadores serão descritos através dos seus objetivos, justificativas 

e padrões e posteriormente serão dispostos em uma tabela seguindo a estrutura proposta por 

Paladini (2002). Na primeira coluna, constam às categorias consideradas no presente trabalho, 

na segunda estão os indicadores conforme nomenclatura adotada, na terceira coluna estão os 

elementos que se referem ao contexto, situação, assunto ou natureza que caracteriza cada 

indicador, na terceira estão os fatores que definem os componentes básicos a serem 

considerados no mecanismo de avaliação, na quarta coluna encontram-se as unidades de 

medida dos fatores e por fim, na quinta coluna é descrito o padrão de cada indicador que é o 

referencial utilizado para verificar a real situação do processo em análise. 

Os indicadores apresentados foram definidos baseados nas as exigências legais, como 

por exemplo: as exigências da Resolução 273 do CONAMA, nas exigências dos órgãos 

envolvidos na questão ambiental dos postos de distribuição de combustíveis, que em 

Pernambuco é a CPRH, em artigos científicos na área de pesquisa deste trabalho e em um 

manual de operações Shell que foi considerado um “Benchmark”. 

 

 

 



Capítulo 4                  Modelo de Avaliação dos Impactos Ambientais 
 

 - 92 -  

4.2.1 Categoria A: Indicadores de avaliação da contaminação humana 

A.1) Realização do PPRA 

Objetivo: Avaliar os riscos a saúde ocupacional dos funcionários do posto de distribuição de 

combustíveis de acordo com o percentual de cumprimento das etapas de realização do PPRA 

descritas na NR-09 

Justificativa: Conhecer os riscos associados às atividades dos postos de combustíveis 

Padrão: NR-09 

A.2) Realização do PCMSO 

Objetivo: Acompanhar e controlar a saúde ocupacional dos funcionários do posto, de acordo 

com as exigências da NR-07 

Justificativa: Conhecer a real situação da saúde ocupacional dos funcionários de forma a agir 

conforme resultado 

Padrão: NR-07 

A.3) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 

A.4) Uso correto dos EPI´s 

Objetivo: Verificar o uso correto dos equipamentos de proteção individual por parte dos 

funcionários do posto de acordo com suas respectivas atividades 

Justificativa: Analisar a eficácia do uso dos EPI´s, de forma a reduzir e/ou eliminar os riscos 

de contaminação 

Padrão: NR-06, recomendações do PPRA e PCMSO e trabalhos científicos publicados 

A.5) Nível de educação sanitária 

Objetivo: Avaliar a necessidade de treinamento sobre educação sanitária para os funcionários 

dos postos de distribuição de combustíveis 

Justificativa: Conhecer o nível de educação sanitária para definir treinamento adequado 

Padrão: Entrevista com o funcionário no ato da contratação 
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A.6) Realização de Treinamento 

Objetivo: Melhorar o conhecimento dos funcionários dos postos de distribuição de 

combustíveis sobre os riscos à saúde ocupacional que envolve as suas respectivas atividades 

Justificativa: Reduzir e/ou eliminar a contaminação dos funcionários dos postos 

Padrão: Contratação de pessoas especializadas no assunto ou consultoria 

A.7) Arquivamento de documentos 

Objetivo: Manter arquivados os documentos referentes à saúde ocupacional dos seus 

respectivos funcionários 

Justificativa: Possuir um histórico da saúde ocupacional dos seus funcionários, visto que, é 

de responsabilidade do proprietário do posto de distribuição de combustíveis todo impacto 

ambiental causado pelas atividades 

Padrão: NR-7 e NR-9 

A.8) Período de arquivamento de documentos 

Objetivo: Manter arquivados os documentos referentes à saúde ocupacional dos seus 

respectivos funcionários dentro do prazo exigido 

Justificativa: Possuir um histórico da saúde ocupacional dos seus funcionários dentro dos 

prazos exigidos para quando necessário 

Padrão: NR-7 e NR-9 
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Tabela 4.1 – Indicadores para avaliação da contaminação humana 
Fonte: autora  
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A.1 PPRA Pesquisa com escala: Ruim, 
Regular, Bom, Ótimo  

Ruim (não realiza PPRA), 
Regular (cumpre a 

avaliação dos riscos e da 
exposição dos 
trabalhadores e 

implementa as medidas 
de controle e avaliação de 

sua eficácia), Bom 
(cumpre todas as etapas 

obrigatórias), Ótimo 
(cumpre todas as etapas 

obrigatórias e cumpre uma 
ou mais das etapas de 

melhoria) 

NR-9 

A.2 PCMSO Pesquisa com escala: Ruim, 
Regular, Bom, Ótimo e Excelente

Ruim (não realiza 
PCMSO), Regular 

(cumpre apenas o exame 
admicional), Bom (cumpre 

todos os exames 
obrigatórios), Ótimo 
(cumpre os exames 
obrigatórios e os não 

obrigatórios), Excelente 
(cumpre todas as 

recomendações da NR-7) 

NR-7 

A.3 EPI Verificar o uso de EPI´s pelos 
funcionários  Usa ou não usa 

NR-6, PPRA, PCMSO 
e trabalhos científicos 

publicados  

A.4 EPI 
Verificar o uso correto dos EPI´s 
pelos funcionários de acordo com 

suas respectivas atividades  
Uso correto ou incorreto 

NR-6, PPRA, PCMSO 
e trabalhos científicos 

publicados  

A.5 Educação 
Sanitária 

Verificar através de pesquisa 
com os funcionários o nível de 

educação sanitária: Ruim, 
Regular e Bom  

Ruim (desconhecem o 
que é higiene sanitária), 

Regular (toma banho 
antes de ir para o trabalho 

e na volta para casa), 
Bom (tomam banho na ida 

e na volta do trabalho, 
lavam os uniformes, lavam 

as mãos antes das 
refeições e outras) 

Entrevista com o 
funcionário no ato da 

contratação 

A.6 Treinamento 

Verificar a realização de 
treinamento sobre higiene 

sanitária e assuntos sobre saúde 
ocupacional  

Realiza ou não realiza 

Contratação de 
consultoria ou pessoa 
especialista na área 

de saúde ocupacional 
voltada para postos 

de serviços 

A.7 Arquivo de 
documentos  

Verificar o arquivamento  dos 
documentos sobre saúde 

ocupacional 

Documentos arquivados 
ou não  NR-7 e NR-9 

C
o

n
ta

m
in

aç
ão

 H
u

m
an

a 
(A

) 

A.8 

Período de 
arquivamento dos 

documentos 
PPRA e PCMSO 

Verificar controle do tempo de 
arquivamento 

PPRA período mínimo 20 
anos e PCMSO período 

mínimo 20 anos a partir do 
dia de afastamento do 

funcionário 

NR-7 e NR-9 
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4.2.2 Categoria B: Indicadores de avaliação da contaminação do solo e águas 

subterrâneas 

B.1) Cumprimento da Resolução 273 do CONAMA 

Objetivo: Verificar a integridade das construções, reformas, instalações e equipamentos dos 

postos de distribuição de combustíveis. 

Justificativa: Garantir que as construções, reformas, instalações e os equipamentos estejam 

de acordo com as normas da ABNT de forma a minimizar e/ou eliminar riscos de possíveis 

vazamentos de combustíveis e acidentes causando impacto ambiental. 

Padrão: Resolução 273 de 29 novembro de 2000 do CONAMA, normas da ABNT 

específicas para postos de combustíveis e Lei nº 16786 da Prefeitura da Cidade do Recife. 

B.2) Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente 

Objetivo: Cumprir às exigências legais. 

Justificativa: Poder funcionar dentro das leis e minimizar e/ou reduzir os impactos 

ambientais. 

Padrão: Resolução 273 de 29 novembro de 2000 do CONAMA. 

B.3) Controle do prazo de validade da licença de operação 

Objetivo: Garantir que a licença de operação esteja dentro do prazo de validade perante o 

órgão ambiental competente. 

Justificativa: Funcionar dentro das leis e de forma segura com a finalidade de evitar multas, 

impactos ambientais e/ou fechamento do estabelecimento. 

Padrão: Órgão ambiental competente (CPRH). 

B.4) Arquivamento de documentos 

Objetivo: Manter arquivados os documentos legais exigidos pelos órgãos competentes. 

Justificativa: Possuir um histórico de todos os documentos exigidos pelos órgãos 

governamentais e ambientais, de forma a poder comprovar quando de uma fiscalização o 

cumprimento das exigências. 
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Padrão: Resolução 273 de 29 novembro de 2000 do CONAMA e Prazos exigidos pelo órgão 

ambiental competente. 

B.5) Monitoramento ambiental 

Objetivo: Detectar com maior rapidez qualquer problema de contaminação do solo e águas 

subterrâneas. 

Justificativa: Reduzir e/ou eliminar os riscos de contaminação do solo e de águas 

subterrâneas por vazamento de combustíveis 

Padrão: Resolução 273 do CONAMA e Manual de operações Shell. 

B.6) Realização de procedimentos operacionais 

Objetivo: Padronizar as atividades dos postos de distribuição de combustíveis. 

Justificativa: Evitar falhas durante a execução das atividades e minimizar e/ou reduzir a 

contaminação do solo e águas subterrâneas 

Padrão: Trabalhos científicos, manuais de fabricantes, sugestões de órgãos ambientais ou 

contratação de consultoria especializada no assunto. 

B.7) Nível de informações dos funcionários quanto à operação, manutenção e ações 

emergenciais  

Objetivo: Avaliar a necessidade de treinamento sobre operação e manutenção dos 

equipamentos dos postos e ações emergenciais em caso de detecção de vazamentos de 

combustíveis e conseqüentemente contaminação do solo e águas subterrâneas. 

Justificativa: Evitar falhas durante a execução das atividades e minimizar e/ou reduzir a 

contaminação do solo e águas subterrâneas. 

Padrão: Entrevista com o funcionário e observação do cumprimento dos procedimentos 

operacionais durante a jornada de trabalho. 

B.8) Nível de informações dos proprietários dos postos quanto às suas responsabilidades 

ambiental 

Objetivo: Avaliar o nível de informações dos proprietários dos postos quanto às suas 

responsabilidades com relação ao passivo ambiental do posto e aos impactos ambientais. 
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Justificativa: Evitar passivos ambientais e garantir a adoção de medidas para controle da 

situação emergencial, e para o saneamento das áreas impactadas. 

Padrão: Entrevista com o proprietário. 

B.9) Realização de Treinamento  

Objetivo: Melhorar o conhecimento dos funcionários dos postos de distribuição de 

combustíveis sobre operação e manutenção dos equipamentos e principais ações preventivas e 

de remediação da contaminação do solo e águas subterrâneas. 

Justificativa: Ajudar aos funcionários a executarem suas atividades da melhor maneira 

possível. 

Padrão: Contratação de pessoas especializadas no assunto ou consultoria. 

B.10) Instalação de sistema supervisório de vazamentos  

Objetivo: Identificar de forma rápida a existência de vazamentos dos tanques subterrâneos de 

armazenamento de combustíveis para o solo. 

Justificativa: Tomar as devidas ações de remediação antes que o vazamento tome grandes 

proporções e atinja as águas subterrâneas de forma a minimizar os impactos ambientais, evitar 

multas e reduzir os custos com a remediação. 

Padrão: Contratação de empresa especializada. 

B.11) Cadastro de empresas especializadas em tratamento da contaminação do solo e 

águas subterrâneas  

Objetivo: Facilitar a contratação de empresas especializadas, autorizadas e qualificadas 

quando necessário. 

Justificativa: Agilizar e melhorar a qualidade dos serviços de remediação da contaminação 

do solo e águas sub terrâneas.  

Padrão: Indicação da ANP. 

B.12) Documentação das contaminações ocorridas e ações de remediação adotadas  

Objetivo: Possuir histórico do passivo ambiental do posto. 
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Justificativa: Ajudar o proprietário do posto de serviço a cumprir com suas responsabilidades 

ambientais. 

Padrão: Resolução 273 de 29 novembro de 2000 do CONAMA e exigências do órgão 

ambiental competente. 

Tabela 4.2 – Indicadores para avaliação da contaminação do solo e águas subterrâneas                                               
Fonte: autora  
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B.1 Resolução 273 
CONAMA 

Verificar o percentual de 
cumprimento da resolução 273 

do CONAMA 
Percentual atendido (%) Resolução 273 

CONAMA 

B.2 Licença de 
Operação (LO) Verificar a existência da LO Possui ou não possui Resolução 273 

CONAMA 

B.3 Prazo de validade
Verificar se a licença de 

operação está dentro do prazo de 
validade 

Licença dentro do prazo 
de validade ou fora do 

prazo de validade 
 CPRH 

B.4 Arquivo de 
documentos  

Verificar o arquivamento  dos 
documentos de exigência legal  

Documentos arquivados 
ou não  

Resolução 273 
CONAMA e CPRH 

B.5 Monitoramento 
ambiental 

Verificar por questionário com o 
proprietário do posto se realiza o 
monitoramento ambiental através 
de coleta de amostras de água 

de poços, de testes de 
estanqueidade, de controle do 

livro de movimentação de 
combustíveis e outras a 

ocorrência de contaminação do 
solo e de águas subterrâneas e 
medir por escala: Fraco, regular, 

bom e ótimo 

Fraco (não realiza 
nenhum monitoramento 

ambiental), Regular 
(realiza apenas controle 

do livro de monitoramento 
de combustíveis), Bom 
(realiza monitoramento 

nos poços de captação de 
água para uso no posto, 

nos poços de 
monitoramento, controla o 
livro de movimentação de 

combustíveis) e Ótimo 
(realiza todas as 

atividades anteriores e 
outras mais) 

Resolução 273 
CONAMA e Manual 
de operações Shell 

C
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m
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aç
ão

 d
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o
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b
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(B
) 

B.6 Procedimentos 
operacionais  

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais  

Existem procedimentos 
operacionais ou não 

existem  

Trabalhos 
científicos, manuais 

de fabricantes, 
sugestões de 

órgãos ambientais 
ou contratação de 

consultoria 
especializada no 

assunto. 
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B.7 
Nível de 

informações dos 
funcionários  

Verificar através de questionário 
o nível de informações dos 

funcionários sobre manutenção e 
operação dos equipamentos dos 

postos, riscos de impactos 
ambientais e ações emergenciais 
em caso de acidente ambiental 

através de escala: Fraco, Bom e 
Ótimo 

Fraco (conhecem apenas 
sobre operação), Bom 

(conhecem sobre 
operação, manutenção e 

alguns riscos sobre 
impactos ambientais) e 
Ótimo (conhecem sobre 

operação, manutenção, os 
riscos que envolvem a 

contaminação do solo e o 
que devem fazer em caso 

de detecção de algum 
acidente ambiental) 

Manual de 
operações Shell e 

trabalhos científicos

B.8 

Nível de 
informação do 
proprietário do 

posto 

Verificar o nível de informações 
do proprietário do posto sobre 

suas responsabilidades 
ambientais perante legislação  

Conhece ou não conhece 
às responsabilidades 

ambientais exigidas por 
norma 

Resolução 273 do 
CONAMA 

B.9 Treinamento 

Verificar a realização de 
treinamento sobre operação, 

manutenção dos equipamentos e 
principais ações preventivas e de 
remediação da contaminação do 

solo e águas subterrâneas  

Realiza ou não realiza 

Contratação de 
consultoria ou 

pessoa especialista 
na área de postos 

de serviços 

B.10 
Sistema 

supervisório de 
vazamento 

Verificar se tem instalado sistema 
supervisório de vazamento de 
combustíveis em tanques de 
armazenamento subterrâneo 

Possui ou não possui 
instalado sistema 

supervisório 

Contratação 
empresa 

especializada 

B.11 

Cadastro de 
empresas 

especializadas 
em tratamento da 
contaminação do 

solo e águas 
subterrâneas  

Verificar se o posto de serviço 
possui cadastro das empresas 

autorizadas e especializadas em 
tratamento da contaminação do 

solo e águas subterrâneas  

Possui cadastro ou não 
possui cadastro CPRH 

 

B.12 

Documentação 
das 

contaminações 
ocorridas e ações 

de remediação 
adotadas  

Verificar a existência de 
documentação sobre o passivo 
ambiental do posto de serviço 

Possui ou não possui 
documentação 

Resolução 273 
CONAMA 

 

4.2.3 Categoria C: Indicadores de avaliação dos riscos de incêndio 

C.1) Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (AR) 

Objetivo: Possuir o Atestado de Regularidade do corpo de bombeiros competente 

Justificativa: Garantir o cumprimento das exigências do corpo de bombeiros e segurança dos 

funcionários e clientes dos postos distribuição de combustíveis 

Padrão: Resolução 273 do CONAMA e exigências do órgão ambiental competente 
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C.2) Controle do prazo de validade do Atestado de Regularidade  

Objetivo: Garantir que a licença esteja dentro do prazo de validade perante o órgão ambiental 

competente e Corpo de Bombeiros  

Justificativa: Funcionar dentro das leis e de forma segura com a finalidade de evitar multas, 

impactos ambientais e/ou fechamento do estabelecimento. 

Padrão: Corpo de Bombeiros de Pernambuco 

C.3) Controle dos prazos de validades dos extintores  

Objetivo: Garantir o funcionamento do extintor em caso de incêndio 

Justificativa: Evitar que o extintor não funcione quando da ocorrência de um incêndio 

aumentando os riscos de incêndio e/ou aumentando as proporções do mesmo causando 

impactos ambientais 

Padrão: Recomendações do corpo de bombeiros e fabricantes de extintores 

C.4) Plano de emergência 

Objetivo: Garantir as ações corretas por parte dos funcionários em casos e emergência 

Justificativa: Evitar ou minimizar incêndios nos postos de distribuição de combustíveis 

Padrão: Recomendações do PPRA e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco 

C.5) Procedimentos operacionais 

Objetivo: Garantir o cumprimento de medidas de segurança quando da realização de 

atividades que envolvem riscos de incêndios  

Justificativa: Evitar ou minimizar incêndios nos postos de distribuição de combustíveis 

Padrão: Manual de Operações de HSSE para Postos de Serviços - Shell Brasil Ltda, 

junho/2003 (“Benchmarking”) 

C.6) Uso correto dos EPI´s 

Objetivo: Verificar o uso correto dos equipamentos de proteção individual por parte dos 

funcionários do posto de acordo com suas respectivas atividades 

Justificativa: Analisar a eficácia do uso dos EPI´s, de forma a reduzir as potenciais fontes de 

ignição e conseqüentemente reduzir os riscos de incêndio 
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Padrão: NR-06, recomendações do PPRA e PCMSO e Manual de Operações de HSSE para 

postos de distribuição de combustíveis - Shell Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”) 

C.7) Tipo de extintor adequado 

Objetivo: Verificar se os tipos de extintores usados são de acordo com os recomendados para 

postos de distribuição de combustíveis. 

Justificativa: Garantir o uso correto dos extintores de forma a aumentar a segurança e 

eficiência dos métodos de extinção em caso de incêndio. 

Padrão: NR-23 

C.8) Uso de sinalizações de perigo 

Objetivo: Informar aos funcionários e principalmente os clientes os riscos de incêndio 

Justificativa: Evitar atos inseguros dos funcionários e principalmente dos clientes 

Padrão: Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell 

Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”) e recomendações do corpo de bombeiros. 

C.9) Realização de Treinamento  

Objetivo: Melhorar o conhecimento dos funcionários dos postos de distribuição de 

combustíveis sobre procedimentos operacionais de execução das suas atividades, ações 

preventivas e emergenciais sobre os riscos de incêndios 

Justificativa: Ajudar aos funcionários a executarem suas atividades da melhor maneira 

possível e reduzir risco de incêndios provocados por falhas operacionais 

Padrão: Contratação de pessoas especializadas no assunto ou consultoria 

C.10) Organização de documentos 

Objetivo: Manter atualizados, organizados e arquivados os documentos legais exigidos pelos 

órgãos competentes 

Justificativa: Possuir um histórico de todos os documentos exigidos pelos órgão 

governamentais e ambiental, de forma a poder comprovar quando de uma fiscalização o 

cumprimento das exigências 
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Padrão: Resolução 273 do CONAMA e exigências do órgão ambiental competente e do 

corpo de bombeiros 

Tabela 4.3 – Indicadores para avaliação dos riscos de incêndios                                                                     
Fonte: autora  

C
at
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ia
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d
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to
 

F
at
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r 

M
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id
a 

P
ad
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C.1 Atestado de 
Regularidade 

Verificar se o posto possui o 
Atestado de Regularidade 

emitido pelo corpo de bombeiros 
de Pernambuco 

Possui ou não possui o 
AR 

Resolução 273 do 
CONAMA e CPRH 

C.2 
Prazo de validade 

do Atestado de 
Regularidade 

Verificar se o prazo de validade 
do Atestado de Regularidade 
está conforme às exigências  

Está dentro do prazo de 
validade ou está fora do 

prazo de validade 

Corpo de Bombeiros de 
Pernambuco 

C.3 
Prazos de 

validades dos 
extintores  

Verificar os prazos de validade 
dos extintores do posto de 

serviço 

Percentual de extintores 
fora do prazo de 

validade (%) 

Corpo de Bombeiros de 
Pernambuco e 

empresas fabricante 
dos extintores 

C.4 Plano de 
emergência 

Verificar a existência de plano de 
emergência no posto de serviço 

Possui ou não possui 
Plano de emergência 

Recomendações do 
PPRA e do Corpo de 

Bombeiros de 
Pernambuco 

C.5 Procedimentos 
operacionais  

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais 

sobre medidas de segurança de 
incêndios em postos de serviços 

Possui ou não possui 
procedimentos de 

segurança 

Manual de operações 
Shell 

C.6 EPI´s 

Verificar o uso correto dos EPI´s 
através de observação e 

questionário com os funcionários 
dos postos de serviços  

Uso correto ou incorreto 

NR-06, recomendações 
do PPRA e PCMSO e 
Manual de Operações 

Shell  

C.7 Sinalizações de 
perigo 

Verificar o uso de sinalizações 
dos riscos de incêndios por atos 
indevidos e restrições quanto ao 

uso de aparelhos eletrônicos  

Possui sinalização ou 
não possui 

Corpo de Bombeiros e 
Manual de operações 

Shell 

C.8 Treinamento 

Realização de treinamento sobre 
procedimentos operacionais de 
execução das suas atividades, 

ações preventivas e 
emergenciais sobre os riscos de 

incêndios  

Realiza ou não realiza 
treinamento 

Contratação de pessoas 
especializadas no assunto 

ou consultoria 

C.9 Documentos  

Verificar se existe arquivo dos 
documentos referentes a 

incêndios exigidos pelo Corpo de 
Bombeiros de Pernambuco e 

CPRH 

Possui arquivo dos 
documentos ou não 

possui 

Resolução 273 do 
CONAMA e exigências 

do órgão ambiental 
competente e do corpo 

de bombeiros  

R
is

co
s 

d
e 

in
cê

n
d

io
s 

(C
)  

C.10 Instalações 
elétricas  

Verificar o tipo de instalação 
elétrica nos locais de riscos de 

incêndios  

Cumprimento da NBR 
14639 (instalações 
elétricas a prova de 

explosão) 

NBR 14639 
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4.2.4 Categoria D: Indicadores de avaliação dos impactos ambientais causados 

pelos resíduos sólidos perigosos gerados nos postos de distribuição de 

combustíveis 

 D.1) Cumprimento das regras de descarte final dos resíduos sólidos perigosos  

Objetivo: Cumprir às exigências legais 

Justificativa: Poder funcionar dentro das leis e minimizar e/ou reduzir os impactos 

ambientais 

Padrão: Manual de Operações Shell (“Benchmarking”) e exigências do órgão ambiental 

competente.  

D.2) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 

D.3) Uso correto dos EPI´s 

Objetivo: Verificar o uso correto dos equipamentos de proteção individual por parte dos 

funcionários do posto de acordo com suas respectivas atividades 

Justificativa: Analisar a eficácia do uso dos EPI´s, de forma a reduzir e/ou eliminar os riscos 

de contaminação. 

Padrão: NR-06, recomendações do PPRA e PCMSO e trabalhos científicos publicados. 

D.4) Condições de armazenamento dos resíduos 

Objetivo: Verificar se os resíduos sólidos gerados pelos postos de distribuição de 

combustíveis estão armazenados adequadamente e em locais apropriados 

Justificativa: Evitar contaminação humana, do solo e águas subterrâneas e incêndios. 

Padrão: Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell 

Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”) 

D.5) Recipientes de armazenamento dos resíduos adequados 

Objetivo: Verificar se os recipientes usados para armazenamento dos resíduos sólidos são 

adequados 

Justificativa: Evitar contaminação humana, do solo e águas subterrâneas e incêndios 
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Padrão: Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell 

Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”) 

D.6) Área de armazenamento dos recipientes de armazenamento dos resíduos sólidos 

perigosos 

Objetivo: Verificar se a área para armazenamento dos recipientes usados para 

armazenamento dos resíduos sólidos antes de serem encaminhados para destinação final são 

adequadas 

Justificativa: Evitar contaminação humana, do solo e águas subterrâneas e incêndios. 

Padrão: Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell 

Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”) 

D.7) Procedimentos operacionais  

Objetivo: Garantir o manuseio, armazenagem e destinação final corretos dos resíduos sólidos 

perigosos gerados pelas atividades dos postos de distribuição de combustíveis  

Justificativa: Evitar ou minimizar impactos ambientais devido aos resíduos 

Padrão: Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell 

Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”) 

D.8) Realização de treinamento 

Objetivo: Melhorar o conhecimento dos funcionários dos postos de distribuição de 

combustíveis sobre o manuseio e armazenamento dos resíduos sólidos perigosos 

Justificativa: Ajudar os funcionários a executarem suas atividades da melhor maneira 

possível e reduzir risco de impactos ambientais por falhas operacionais 

Padrão: Contratação de pessoas especializadas no assunto ou consultoria 

D.9) Organização de documentos de destinação dos resíduos sólidos perigosos 

Objetivo: Manter atualizados, organizados e arquivados os documentos legais exigidos pelos 

órgãos competentes. 

Justificativa: Possuir um histórico de todos os documentos exigidos pelos órgão 

governamentais e ambiental, de forma a poder comprovar quando de uma fiscalização o 

cumprimento das exigências  
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Padrão: Resolução 273 do CONAMA e exigências do órgão ambiental competente e do 

corpo de bombeiros e Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de 

combustíveis - Shell Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”)  

D.10) Período de arquivamento dos documentos de destinação final 

Objetivo: Manter arquivado durante o prazo adequado 

Justificativa: Possuir documentação quando solicitado 

Padrão: Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell 

Brasil Ltda, junho/2003 (“Benchmarking”)  

D.11) Cadastro de empresas especializadas em transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos perigosos 

Objetivo: Facilitar a contratação de empresas especializadas, autorizadas e qualificadas 

quando necessária 

Justificativa: Garantir uma correta destinação final dos resíduos de forma a reduzir e/ou 

eliminar os impactos ambientais provocados pela incorreta destinação final dos resíduos 

sólidos perigosos gerados pelas atividades dos postos de distribuição de combustíveis 

Padrão: Indicação dos órgãos ambientais competente 

D.12) Controle dos prazos de validades das devidas licenças e exigências do órgão 

ambiental competente 

Objetivo: Garantir que as licenças dos postos e da empresa contratada para descarte dos 

resíduos estejam dentro dos seus respectivos prazos de validade perante o órgão ambiental 

competente 

Justificativa: Funcionar dentro das leis e de forma segura com a finalidade de evitar multas, 

impactos ambientais e/ou fechamento do estabelecimento 

Padrão: Resolução 273 do CONAMA, prazos exigidos pelo órgão ambiental competente e 

Manual de Operações de HSSE para postos de distribuição de combustíveis - Shell Brasil 

Ltda, junho/2003 (“Benchmark”)  
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Tabela 4.4 – Indicadores para avaliação dos resíduos sólidos perigosos                                                                
Fonte: autora  

C
at

eg
or

ia
 

In
d

ic
ad

o
r 

E
le

m
en

to
 

F
at

o
r 

M
ed

id
a 

P
ad

rã
o

 

D.1 
Descarte dos 

resíduos sólidos 
perigosos  

Verificar através de questionário 
o percentual de cumprimento das 

orientações para descarte final 
dos resíduos sólidos perigosos  

Percentual de 
cumprimento (%) 

Manual de operações 
Shell exigências do 

órgão ambiental 
competente 

D.2 EPI Verificar o uso de EPI´s pelos 
funcionários  Usa ou não usa 

NR-6, PPRA, PCMSO e 
trabalhos científicos 

publicados  

D.3 EPI 
Verificar o uso correto dos EPI´s 
pelos funcionários de acordo com 

suas respectivas atividades  
Uso correto ou incorreto 

NR-6, PPRA, PCMSO e 
trabalhos científicos 

publicados  

D.4 
Condições de 

armazenamento 
dos resíduos  

Verificar através de observação e 
questionário o percentual de 
cumprimento das orientações 

para armazenamento dos 
resíduos sólidos perigosos  

Percentual de 
cumprimento (%) 

Manual de operações 
Shell 

D.5 
Recipientes de 

armazenamento 
dos resíduos  

Verificar através de observação e 
questionário se os recipientes 

usados no armazenamento são 
adequados de acordo com 
orientações do Manual de 

operações Shell  

Percentual de 
cumprimento (%) 

Manual de operações 
Shell 

D.6 

Área para 
armazenamento 
dos recipientes 

contendo 
resíduos sólidos 

perigosos  

Verificar através de observação e 
questionário se a área reservada 

para armazenamento dos 
recipientes  contendo resíduos 

sólidos são adequadas de acordo 
com orientações do Manual de 

operações Shell  

Percentual de 
cumprimento (%) 

Manual de operações 
Shell 

D.7 Procedimentos 
operacionais  

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais 

sobre o manuseio, armazenagem 
e destinação final dos resíduos 
sólidos perigosos gerados pelas 

atividades dos  postos de 
serviços  

Possui ou não possui 
procedimentos  

Manual de operações 
Shell 

D.8 Treinamento 

Realização de treinamento sobre 
procedimentos operacionais 

sobre o manuseio, armazenagem 
e destinação final dos resíduos 
sólidos perigosos gerados pelas 

atividades dos  postos de 
serviços  

Realiza ou não realiza 
treinamento 

Contratação de pessoas 
especializadas no assunto 

ou consultoria 

D.9 Documentos  

Verificar se existe arquivo dos 
documentos referentes a 

destinação final dos resíduos 
sólidos gerados pelas atividades 

dos postos de serviços  

Possui arquivo dos 
documentos ou não 

possui 

Exigências  do órgão 
ambiental competente e 
do corpo de bombeiros 
e Manual de Operações 

Shell  

R
es

íd
u

o
s 

só
lid

o
s 

p
er

ig
o

so
s 

(D
) 

D.10 

Controle do 
período de 

arquivamento dos 
documentos de 
destinação final 

Verificar através de questionário 
se existe controle do período de 
arquivamento dos documentos 

referentes a destinação final dos 
resíduos sólidos gerados pelas 

atividades dos postos de serviços

Existe controle ou não 
existe controle do 

período de 
arquivamento dos 

documentos (Período 
recomendado 20 anos) 

Manual de Operações 
Shell  
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D.11 

Cadastro de 
empresas 

especializadas 
destinação final 

de resíduos 
sólidos perigosos  

Verificar se o posto de serviço 
possui cadastro das empresas 

autorizadas e especializadas na 
destinação final de resíduos 

sólidos perigosos  

Possui cadastro ou não 
possui cadastro CPRH 

D.12 

Inspeção nas 
instalações da 

empresa 
contratada para 

fazer a 
destinação final 

dos resíduos 
sólidos perigosos  

Verificar a realização de visitas 
às instalações da empresa a ser 

contratada para fazer a 
destinação final dos resíduos 

sólidos perigosos gerados pelas 
atividades dos postos de serviços

Realiza ou não realiza 
visita  

Manual de Operações 
Shell  

 

D.13 

Controle dos 
prazos de 

validades das  
licenças e 

documentos  

Verificar através questionário e 
observação se existe controle 

dos prazos de validade das 
licenças e documentos exigidos 

pelo CPRH 

Realiza controle dos 
prazos de validade ou 

não realiza 

Resolução 273 do 
CONAMA, prazos 

exigidos pelo CPRH e 
Manual de Operações 

Shell  

4.3 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o modelo de avaliação dos impactos ambientais 

direcionados para posto de distribuição de combustíveis. Na primeira parte, foi vista a 

representação esquemática do modelo que mostra os impactos ambientais enfoques do 

presente trabalho, suas principais causas, ações preventivas e de remediação. Na segunda 

parte, foram definidos os indicadores que serão usados para avaliar a situação atual dos postos 

de distribuição de combustíveis quando da utilização do modelo de avaliação dos impactos 

ambientais proposto no presente trabalho. 

No capítulo que segue, serão apresentadas as aplicações do modelo proposto neste 

trabalho em dois postos de distribuição de combustíveis estudos de caso, um certificado com a 

norma ISO 14001 e outro não certificado com a ISO 14001. 
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO DESENVOLVIDO 

Neste capítulo serão apresentadas duas aplicações práticas, realizadas em postos de 

distribuição de combustíveis com características diferentes, isto é, um posto com SGA 

certificado ISO 14001 e outro não certificado. Estas aplicações práticas têm a finalidade de 

avaliar a viabilidade do modelo proposto nos dois tipos de postos, bem como os impactos 

ambientais potenciais dos postos escolhidos, utilizando como ferramenta o modelo de 

avaliação dos impactos ambientais através dos indicadores propostos pelo presente trabalho, 

de forma a identificar as oportunidades de melhoria para o posto estudo de caso 1 (posto 

certificado pela norma ISO 14001) e as diretrizes que ajudarão o posto estudo de caso 2 

(posto não certificado pela norma ISO 14001) a obter a certificação ISO 14001. 

5.1 Aplicação na Empresa 1 

Para objeto desta primeira aplicação do modelo proposto foi escolhido um posto de 

distribuição de combustíveis certificado pela norma ISO 14001 desde 1999. Este posto possui 

5 bombas de abastecimento com 6 bicos cada e uma bomba de abastecimento com 4 bicos, 9 

tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis com 6 anos de uso e por motivo de 

preservação não foi autorizada a divulgação do seu nome e endereço, portanto o mesmo será 

tratado por: Posto Estudo de Caso 1. 

Os resultados obtidos para o posto estudo de caso 1 após realização das entrevistas 

com o proprietário, o gerente do posto de serviço e com os funcionários serão apresentados 

para cada indicador a seguir. 

5.1.1 Indicadores para Avaliar a Contaminação Humana 

??A.1: o posto conhece e realiza o PPRA cumprindo todas as etapas obrigatórias e uma 

ou mais da etapa de melhoria obtendo como resultado a situação ótima. 

??A.2:  o posto conhece e realiza o PCMSO cumprindo todas as recomendações da NR-7 

obtendo como resultado a situação excelente. 

??A.3 e A.4: o posto usa corretamente os EPI´s conforme suas atividades 

??A.5: Foi verificado um bom nível de educação sanitária entre os funcionários do posto 

de distribuição de combustíveis 
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??A.6: o posto realiza treinamento sobre higiene sanitária e assuntos sobre saúde 

ocupacional 

??A.7 e A.8: o posto possui arquivo dos documentos referente à saúde ocupacional dos 

funcionários e controla o período de arquivamento dos mesmos 

A tabela 5.1 a seguir apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação da contaminação humana. 

Tabela 5.1: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação Humana            
Fonte: autora  

C
at
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ia
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di
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r 

E
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m
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to
 

F
at
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M
ed

id
a 

R
es
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ta

do
 

A.1 PPRA Pesquisa com escala: Ruim, 
Regular, Bom, Ótimo  

Ruim (não realiza PPRA), 
Regular (cumpre a avaliação 
dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores e implementa as 

medidas de controle e avaliação 
de sua eficácia), Bom (cumpre 
todas as etapas obrigatórias), 

Ótimo (cumpre todas as etapas 
obrigatórias e cumpre uma ou 
mais das etapas de melhoria). 

Ótimo 

A.2 PCMSO Pesquisa com escala: Ruim, 
Regular, Bom, Ótimo e Excelente 

Ruim (não realiza PCMSO), 
Regular (cumpre apenas o 
exame admissional), Bom 
(cumpre todos os exames 

obrigatórios), Ótimo (cumpre os 
exames obrigatórios e os não 

obrigatórios), Excelente 
(cumpre todas as 

recomendações da NR-7) 

Excelente 

A.3 EPI Verificar o uso de EPI´s pelos 
funcionários Usa ou não usa Usa 

A.4 EPI 
Verificar o uso correto dos EPI´s 
pelos funcionários de acordo com 

suas respectivas atividades 
Uso correto ou incorreto usa corretamente 

A.5 Educação Sanitária 

Verificar através de pesquisa com 
os funcionários o nível de 

educação sanitária: Ruim, Regular 
e Bom 

Ruim (desconhecem o que é 
higiene sanitária), Regular 

(toma banho antes de ir para o 
trabalho e na volta para casa), 

Bom (tomam banho na ida e na 
volta do trabalho, lavam os 

uniformes, lavam as mãos antes 
das refeições e outras) 

Bom 

A.6 Treinamento 

Verificar a realização de 
treinamento sobre higiene sanitária 

e assuntos sobre saúde 
ocupacional  

Realiza ou não realiza Realiza 

C
on

ta
m

in
aç

ão
 H

um
an

a 
(A

) 

A.7 Arquivo de 
documentos 

Verificar o arquivamento  dos 
documentos sobre saúde 

ocupacional 

Possui ou não possui arquivo 
dos documentos  Possui arquivo 
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A.8 

Controle do período 
de arquivamento 
dos documentos 
PPRA e PCMSO 

Verificar controle do tempo de 
arquivamento 

PPRA período mínimo 20 anos 
e PCMSO período mínimo 20 

anos a partir do dia de 
afastamento do funcionário 

Período de arquivo 
controlado 

 

No entanto, de acordo com o modelo proposto de avaliação dos impactos ambientais 

direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o posto estudo de caso 1 pode ser 

considerado em conformidade com as exigências legais e não se trata de um causador ou 

potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere à contaminação 

humana. 

5.1.2 Indicadores para avaliar a Contaminação do Solo e Águas subterrâneas 

??B.1: o posto cumpre com 100% dos itens da Resolução 273 do CONAMA 

selecionados para pesquisa; 

??B.2 e B.3: o posto possui a licença de operação dentro do prazo de validade exigido 

pela CPRH; 

??B.4: o posto possui arquivo dos documentos exigidos pelos órgãos ambiental e 

governamental; 

??B.5: o posto realiza monitoramento ambiental obtendo como resultado a situação 

ótima; 

??B.6: no posto existem procedimentos operacionais; 

??B.7: os funcionários do posto possuem um bom nível de informações sobre 

manutenção e operação dos equipamentos dos postos, riscos de impactos ambientais e 

ações emergenciais em caso de acidente ambiental, obtendo como resultado uma boa  

situação; 

??B.8: o proprietário e o gerente do posto, conhecem sobres suas respectivas 

responsabilidades ambientais perante a legislação vigente; 

??B.9: o posto realiza treinamento com seus funcionários sobre operação, manutenção 

dos equipamentos e principais ações preventivas e de remediação da contaminação do 

solo e águas subterrâneas; 
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??B.10: o posto possui sistema supervisório de vazamento de combustíveis em tanques 

de armazenamento subterrâneos; 

??B:11: o posto possui cadastro da empresa especializada em tratamento da 

contaminação do solo e águas subterrânea responsável que é a própria empresa 

proprietária da bandeira; 

??B.12: nunca foram detectados impactos ambientais neste posto desde o início de 

funcionamento. 

A tabela 5.2 a seguir apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação da contaminação do solo e águas subterrâneas. 

Tabela 5.2: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação do Solo e Águas 
subterrâneas                                                                                                                                                      
Fonte: autora  
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B.1 Resolução 273 
CONAMA 

Verificar o percentual de 
cumprimento da resolução 273 do 

CONAMA 
Percentual atendido (%) 100% dos itens 

selecionados 

B.2 Licença de 
Operação (LO) Verificar a existência da LO Possui ou não possui Possui 

B.3 Prazo de validade Verificar se a licença de operação 
está dentro do prazo de validade 

Licença dentro do prazo de 
validade ou fora do prazo de 

validade 

Licença dentro do prazo 
de validade 

B.4 Arquivo de 
documentos 

Verificar o arquivamento  dos 
documentos de exigência legal Documentos arquivados ou não Possui arquivo dos 

documentos 

B.5 Monitoramento 
ambiental 

Verificar por questionário com o 
proprietário do posto se realiza o 
monitoramento ambiental através 
de coleta de amostras de água de 
poços, de testes de estanqueidade, 

de controle do livro de 
movimentação de combustíveis e 

outras a ocorrência de 
contaminação do solo e de águas 
subterrâneas e medir por escala: 

Fraco, regular, bom e ótimo 

Fraco (não realiza nenhum 
monitoramento ambiental), 

Regular (realiza apenas controle 
do livro de monitoramento de 
combustíveis), Bom (realiza 
monitoramento nos poços de 
captação de água para uso no 

posto, nos poços de 
monitoramento, controla o livro 

de movimentação de 
combustíveis) e Ótimo (realiza 
todas as atividades anteriores e 

outras mais) 

Ótimo 

C
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 e

 Á
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(B
) 

B.6 Procedimentos 
operacionais 

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais  

Existem procedimentos 
operacionais ou não existem 

Existem procedimentos 
operacionais 
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B.7 
Nível de 

informações dos 
funcionários 

Verificar através de questionário o 
nível de informações dos 

funcionários sobre manutenção e 
operação dos equipamentos dos 

postos, riscos de impactos 
ambientais e ações emergenciais 
em caso de acidente ambiental 
através de escala: Fraco, Bom e 

Ótimo 

Fraco (conhecem apenas sobre 
operação), Bom (conhecem 

sobre operação, manutenção e 
alguns riscos sobre impactos 

ambientais) e Ótimo (conhecem 
sobre operação, manutenção, os 

riscos que envolvem a 
contaminação do solo e o que 

devem fazer em caso de 
detecção). 

Bom 

B.8 

Nível de 
informação do 
proprietário do 

posto 

Verificar o nível de informações 
do proprietário do posto sobre suas 

responsabilidades ambientais 
perante legislação  

Conhece ou não conhece às 
responsabilidades ambientais 

exigidas por norma 
Conhece 

B.9 Treinamento 

Verificar a realização de 
treinamento sobre operação, 

manutenção dos equipamentos e 
principais ações preventivas e de 
remediação da contaminação do 

solo e águas subterrâneas 

Realiza ou não realiza Realiza 

B.10 
Sistema 

supervisório de 
vazamento 

Verificar se tem instalado sistema 
supervisório de vazamento de 
combustíveis em tanques de 
armazenamento subterrâneo 

Possui ou não possui instalado 
sistema supervisório 

Possui sistema 
supervisório  

B.11 

Cadastro de 
empresas 

especializadas em 
tratamento da 

contaminação do 
solo e águas 
subterrâneas  

Verificar se o posto de serviço 
possui cadastro das empresas 

autorizadas e especializadas em 
tratamento da contaminação do 

solo e águas subterrâneas  

Possui cadastro ou não possui 
cadastro Possui cadastro 

 

B.12 

Documentação das 
contaminações 

ocorridas e ações 
de remediação 

adotadas  

Verificar a existência de 
documentação sobre o passivo 
ambiental do posto de serviço 

Possui ou não possui 
documentação 

Nunca foram detectados 
impactos ambientais 

 

De acordo com a aplicação prática do modelo proposto de avaliação dos impactos 

ambientais direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o posto estudo de caso 1 

pode ser considerado em conformidade com as exigências legais e não se trata de um 

causador ou potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere à 

contaminação do solo e das águas subterrâneas. 

5.1.3 Indicadores para avaliar os riscos de incêndio 

??C.1 e C.2: o posto possui o Atestado de Regularidade (AR) emitido pelo corpo de 

bombeiros de Pernambuco dentro do prazo de validade exigido; 

??C.3: 100% dos extintores do posto de serviço estão dentro do prazo de validade 

exigido; 
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??C.4: o  posto possui plano de emergência em caso de incêndio; 

??C.5: o posto possui procedimentos operacionais  sobre medidas de segurança contra 

incêndios específicos para postos de distribuição de combustíveis; 

??  C.6: os funcionários do posto de distribuição de combustíveis usam corretamente os 

EPI´s conforme às suas respectivas atividades; 

??C.7: o posto possui sinalizações alertando sobre os riscos de incêndios por atos 

indevidos e restrições quanto ao uso de aparelhos eletrônicos; 

??C.8: o posto realiza treinamento com seus funcionários sobre procedimentos 

operacionais de execução das suas atividades, ações preventivas e emergenciais contra 

incêndios; 

??C.9: o posto possui arquivo dos documentos referentes a incêndios exigidos pelo 

Corpo de Bombeiros de Pernambuco e CPRH; 

??C.10: o posto cumpre a norma NBR 14639 no que se refere às instalações elétricas a 

prova de explosão específica para postos de distribuição de combustíveis. 

A tabela 5.3 a seguir, apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação dos riscos de incêndios em postos de distribuição de combustíveis. 

Tabela 5.3: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos riscos de incêndios                  
Fonte: autora  
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C.1 Atestado de 
Regularidade 

Verificar se o posto possui o 
Atestado de Regularidade emitido 

pelo corpo de bombeiros de 
Pernambuco 

Possui ou não possui o AR Possui AR 

C.2 
Prazo de validade 
do Atestado de 
Regularidade 

Verificar se o prazo de validade do 
Atestado de Regularidade está 

conforme às exigências 

Está dentro do prazo de 
validade ou está fora do prazo 

de validade 

Documento dentro do 
prazo de validade 

C.3 Prazos de validades 
dos extintores  

Verificar os prazos de validade 
dos extintores do posto de serviço 

Percentual de extintores fora do 
prazo de validade (%) 

100% dos extintores 
estão dentro do prazo de 

validade 

C.4 Plano de 
emergência 

Verificar a existência de plano de 
emergência no posto de serviço 

Possui ou não possui Plano de 
emergência 

Possui plano de 
emergência 

R
is

co
s 

de
 in

cê
nd

io
s 

(C
)  

C.5 Procedimentos 
operacionais 

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais sobre 
medidas de segurança de incêndios 

em postos de serviços 

Possui ou não possui 
procedimentos de segurança 

Possui procedimentos 
de segurança 
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C.6 EPI´s 

Verificar o uso correto dos EPI´s 
através de observação e 

questionário com os funcionários 
dos postos de serviços 

Uso correto ou incorreto Uso correto  

C.7 Sinalizações de 
perigo 

Verificar o uso de sinalizações dos 
riscos de incêndios por atos 

indevidos e restrições quanto ao 
uso de aparelhos eletrônicos  

Possui sinalização ou não 
possui Possui sinalização  

C.8 Treinamento 

Realização de treinamento sobre 
procedimentos operacionais de 
execução das suas atividades, 

ações preventivas e emergenciais 
sobre os riscos de incêndios 

Realiza ou não realiza 
treinamento Realiza treinamento 

C.9 Documentos 

Verificar se existe arquivo dos 
documentos referentes a incêndios 
exigidos pelo Corpo de Bombeiros 

de Pernambuco e CPRH 

Possui arquivo dos documentos 
ou não possui 

Possui arquivo dos 
documentos 

 

C.10 Instalações elétricas 
Verificar o tipo de instalação 
elétrica nos locais de riscos de 

incêndios 

Cumprimento da NBR 14639 
(instalações elétricas a prova de 

explosão) 
Cumpre a NBR 14639 

 
De acordo com a aplicação prática do modelo proposto de avaliação dos impactos 

ambientais direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o posto estudo de caso 1 

pode ser considerado em conformidade com as exigências legais e não se trata de um 

causador ou potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere aos riscos 

de incêndio. 

5.1.4 Indicadores para avaliar os resíduos sólidos perigosos gerados nos postos de 

distribuição de combustíveis 

??D.1: o posto cumpre 87,5% das orientações para descarte final dos resíduos sólidos 

perigosos; 

??D.2 e D.3: os funcionários do posto de distribuição de combustíveis usam 

corretamente os EPI´s conforme suas atividades; 

??D.4: o posto cumpre 100% das orientações para armazenamento dos resíduos 

sólidos perigosos gerados; 

??D.5: o posto cumpre 100% das orientações quanto aos recipientes usados para 

armazenar os resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.6: o posto cumpre 60% das orientações quanto à área para armazenamento dos 

resíduos sólidos perigosos gerados; 
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??D.7: o posto possui procedimentos operacionais sobre o manuseio, armazenamento e 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.8: o posto realiza treinamento com seus funcionários sobre o manuseio, 

armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.9: o posto possui arquivo dos documentos referentes à destinação final dos 

resíduos sólidos perigosos; 

??D.10: o posto controla o período de arquivamento dos documentos referentes à 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos; 

??D.11: o posto possui cadastro da empresa especializada em destinação final dos 

resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.12: o posto não realiza inspeção nas instalações da empresa contratada para fazer a 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos; 

??D.13: o posto possui os prazos de validade  das licenças e dos documentos 

controlados; 

A tabela 5.4 a seguir apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação dos resíduos sólidos perigosos. 

Tabela 5.4: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos resíduos sólidos perigosos     
Fonte: autora  
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D.1 
Descarte dos 

resíduos sólidos 
perigosos 

Verificar através de questionário o 
percentual de cumprimento das 

orientações para descarte final dos 
resíduos sólidos perigosos 

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 87,5% das 
orientações  

D.2 EPI Verificar o uso de EPI´s pelos 
funcionários Usa ou não usa Usa 

D.3 EPI 
Verificar o uso correto dos EPI´s 
pelos funcionários de acordo com 

suas respectivas atividades 
Uso correto ou incorreto Usa corretamente 

R
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lid
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(D
) 

D.4 
Condições de 

armazenamento dos 
resíduos 

Verificar através de observação e 
questionário o percentual de 

cumprimento das orientações para 
armazenamento dos resíduos 

sólidos perigosos 

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 100% das 
orientações  
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D.5 
Recipientes de 

armazenamento dos 
resíduos 

Verificar através de observação e 
questionário se os recipientes 
usados no armazenamento são 

adequados de acordo com 
orientações do Manual de 

operações Shell  

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 100% das 
orientações  

D.6 

Área para 
armazenamento dos 

recipientes 
contendo resíduos 
sólidos perigosos 

Verificar através de observação e 
questionário se a área reservada 

para armazenamento dos 
recipientes contendo resíduos 

sólidos são adequadas de acordo 
com orientações do Manual de 

operações Shell  

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 60% das 
orientações  

D.7 Procedimentos 
operacionais  

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais sobre 

o manuseio, armazenagem e 
destinação final dos resíduos 

sólidos perigosos gerados pelas 
atividades dos  postos de serviços 

Possui ou não possui 
procedimentos  Possui procedimentos  

D.8 Treinamento 

Realização de treinamento sobre 
procedimentos operacionais sobre 

o manuseio, armazenamento e 
destinação final dos resíduos 

sólidos perigosos gerados pelas 
atividades dos  postos de serviços 

Realiza ou não realiza 
treinamento Realiza 

D.9 Documentos 

Verificar se existe arquivo dos 
documentos referentes à 

destinação final dos resíduos 
sólidos gerados pelas atividades 

dos postos de serviços 

Possui arquivo dos documentos 
ou não possui 

Possui arquivos dos 
documentos referentes à 

destinação final dos 
resíduos sólidos 

perigosos 

D.10 

Controle do período 
de arquivamento 

dos documentos de 
destinação final 

Verificar através de questionário 
se existe controle do período de 
arquivamento dos documentos 
referentes a destinação final dos 
resíduos sólidos gerados pelas 

atividades dos postos de serviços 

Existe controle ou não existe 
controle do período de 

arquivamento dos documentos 
(Período recomendado 20 anos) 

Existe controle do 
período de 

arquivamento dos 
documentos 

D.11 

Cadastro de 
empresas 

especializadas 
destinação final de 
resíduos sólidos 

perigosos 

Verificar se o posto de serviço 
possui cadastro das empresas 

autorizadas e especializadas em 
destinação final de resíduos 

sólidos perigosos 

Possui cadastro ou não possui 
cadastro Possui cadastro 

D.12 

Inspeção nas 
instalações da 

empresa contratada 
para fazer a 

destinação final dos 
resíduos sólidos 

perigosos 

Verificar a realização de visitas às 
instalações da empresa a ser 

contratada para fazer a destinação 
final dos resíduos sólidos 

perigosos gerados pelas atividades 
dos postos de serviços 

Realiza ou não realiza visita  
Não realiza visita às 

instalações da empresa 
contratada 

 

D.13 

Controle dos prazos 
de validades das  

licenças e 
documentos 

Verificar através questionário e 
observação se existe controle dos 
prazos de validade das licenças e 
documentos exigidos pelo CPRH 

Realiza controle dos prazos de 
validade ou não realiza 

Prazos de validade das 
licenças e dos 

documentos controlados 

 
De acordo com a aplicação prática do modelo proposto de avaliação dos impactos 

ambientais direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o Posto Estudo de Caso 1 

pode ser considerado em conformidade com as exigências legais e não se trata de um 
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causador ou potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere aos 

resíduos gerados pelos posto de distribuição de combustíveis, porém, na avaliação, puderam 

ser identificadas algumas oportunidades de melhorias. 

Portanto, de acordo com o modelo de avaliação dos impactos ambientais direcionado 

para postos de distribuição de combustíveis, o Posto Estudo de Caso 1, pode ser considerado 

em conformidade com as exigências legais e não se trata de um causador ou potencial 

causador de impactos ambientais analisados sob os enfoques tratados no presente trabalho que 

foram: contaminação humana, contaminação do solo e das águas subterrâneas, riscos de 

incêndio e resíduos sólidos perigosos. Apesar deste posto não apresentar riscos de impactos 

ambientais, algumas oportunidades de melhorias foram identificadas e que servirão como guia 

na renovação da certificação ISO 14001, entre elas temos: 

??Criação de um registro do controle dos períodos de arquivamentos dos diversos 

documentos de um posto de distribuição de combustíveis e dos prazos de validade dos 

mesmos; 

??Melhorar a sinalização dos riscos de incêndios e atos inseguros na área de 

abastecimento dos veículos e principalmente na área de armazenamento dos resíduos 

sólidos perigosos; 

??Entre outras. 

5.2 Aplicação na Empresa 2 

Para objeto deste estudo de caso foi escolhido um posto de distribuição de 

combustíveis não certificado pela ISO 14000. Este posto possui 4 bombas de abastecimentos 

com 2 bicos cada, 3 tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis com 5 anos de 

uso e por motivo de preservação não foi autorizada a divulgação do seu nome e endereço, 

portanto o mesmo será tratado por: Posto Estudo de Caso 2. 

Os resultados obtidos para o Posto Estudo de Caso 2 após realização das entrevistas 

com proprietário ou gerente do posto de serviço e com os funcionários serão apresentados 

para cada indicador a seguir. 

5.2.1 Indicadores para avaliar a Contaminação Humana 

??A.1: o posto conhece e realiza o PPRA cumprindo apenas a avaliação dos riscos e da 

exposição dos trabalhadores obtendo como resultado a situação regular; 
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??A.2:  o posto conhece e realiza o PCMSO cumprindo com os exames obrigatórios 

obtendo como resultado a situação boa; 

??A.3 e A.4: o posto usa corretamente os EPI´s conforme suas atividades; 

??A.5: Foi verificado um bom nível de educação sanitária entre os funcionários do posto 

de distribuição de combustíveis; 

??A.6: o posto não realiza treinamento sobre higiene sanitária e assuntos sobre saúde 

ocupacional; 

??A.7 e A.8: o posto possui arquivo dos documentos referente à saúde ocupacional dos 

funcionários, mas não controla o período de arquivamento dos mesmos; 

A tabela 5.5 a seguir, apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação da contaminação humana. 

Tabela 5.5: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação Humana            
Fonte: autora  
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A.1 PPRA Pesquisa com escala: Ruim, 
Regular, Bom, Ótimo  

Ruim (não realiza PPRA), 
Regular (cumpre a avaliação 
dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores e implementa as 

medidas de controle e avaliação 
de sua eficácia), Bom (cumpre 
todas as etapas obrigatórias), 

Ótimo (cumpre todas as etapas 
obrigatórias e cumpre uma ou 
mais das etapas de melhoria). 

Regular 

A.2 PCMSO 
Pesquisa com escala: Ruim, 

Regular, Bom, Ótimo e 
Excelente 

Ruim (não realiza PCMSO), 
Regular (cumpre apenas o 
exame admicional), Bom 
(cumpre todos os exames 

obrigatórios), Ótimo (cumpre os 
exames obrigatórios e os não 

obrigatórios), Excelente 
(cumpre todas as 

recomendações da NR-7) 

Bom 

A.3 EPI Verificar o uso de EPI´s pelos 
funcionários Usa ou não usa Usa 

C
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aç

ão
 H

um
an

a 
(A

) 

A.4 EPI 

Verificar o uso correto dos 
EPI´s pelos funcionários de 
acordo com suas respectivas 

atividades 

Uso correto ou incorreto usa corretamente 
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A.5 Educação Sanitária 

Verificar através de pesquisa 
com os funcionários o nível de 

educação sanitária: Ruim, 
Regular e Bom 

Ruim (desconhecem o que é 
higiene sanitária), Regular 

(toma banho antes de ir para o 
trabalho e na volta para casa), 

Bom (tomam banho na ida e na 
volta do trabalho, lavam os 

uniformes, lavam as mãos antes 
das refeições e outras) 

Bom 

A.6 Treinamento 

Verificar a realização de 
treinamento sobre higiene 

sanitária e assuntos sobre saúde 
ocupacional  

Realiza ou não realiza Não realiza 

A.7 Arquivo de 
documentos 

Verificar o arquivamento  dos 
documentos sobre saúde 

ocupacional 

Possui ou não possui arquivo 
dos documentos  Possui arquivo 

 

A.8 

Período de 
arquivamento dos 
documentos PPRA 

e PCMSO 

Verificar controle do tempo de 
arquivamento 

PPRA período mínimo 20 anos 
e PCMSO período mínimo 20 

anos a partir do dia de 
afastamento do funcionário 

Período de arquivo não 
controlado 

 

De acordo com a aplicação prática do modelo proposto de avaliação dos impactos 

ambientais direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o Posto Estudo de Caso 2 

pode ser considerado parcialmente conformidade com as exigências legais e desta forma, 

torna-se um potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere à 

contaminação humana.. 

5.2.2 Indicadores para avaliar a Contaminação do Solo e Águas subterrâneas 

??B.1: o posto cumpre com 57,14% dos itens da Resolução 273 do CONAMA 

selecionados para pesquisa;  

??B.2 e B.3: o posto possui a licença de operação dentro do prazo de validade exigido 

pela CPRH; 

??B.4: o posto possui arquivo dos documentos exigidos pelos órgãos ambiental e 

governamental; 

??B.5: o posto realiza apenas controle do livro de monitoramento de combustíveis 

obtendo como resultado a situação regular; 

??B.6: no posto existem procedimentos operacionais; 

??B.7: os funcionários do posto possuem um nível fraco de informações sobre 

manutenção e operação dos equipamentos dos postos, riscos de impactos ambientais e 
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ações emergenciais em caso de acidente ambiental, obtendo como resultado uma 

situação fraca; 

??B.8: o proprietário do posto, conhece sobre suas responsabilidades ambientais perante 

a legislação vigente; 

??B.9: o posto não realiza treinamento com seus funcionários sobre operação, 

manutenção dos equipamentos e principais ações preventivas e de remediação da 

contaminação do solo e águas subterrâneas; 

??B.10: o posto não possui sistema supervisório de vazamento de combustíveis em 

tanques de armazenamento subterrâneos; 

??B:11: o posto possui cadastro da empresa especializada em tratamento da 

contaminação do solo e águas subterrânea responsável que é a própria empresa 

proprietária da bandeira; 

??B.12: o posto possui registro do passivo ambiental. 

A tabela 5.6 a seguir apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação da contaminação do solo e águas subterrâneas. 
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Tabela 5.6: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação da Contaminação do Solo e Águas 
subterrâneas                                                                                                                                                      
Fonte: autora  
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B.1 Resolução 273 
CONAMA 

Verificar o percentual de 
cumprimento da resolução 273 

do CONAMA 
Percentual atendido (%) 57,14% dos itens 

selecionados 

B.2 Licença de 
Operação (LO) Verificar a existência da LO Possui ou não possui Possui 

B.3 Prazo de validade 
Verificar se a licença de 

operação está dentro do prazo 
de validade 

Licença dentro do prazo de 
validade ou fora do prazo de 

validade 

Licença dentro do prazo de 
validade 

B.4 Arquivo de 
documentos 

Verificar o arquivamento  dos 
documentos sobre saúde 

ocupacional 
Documentos arquivados ou não Possui arquivo dos 

documentos 

B.5 Monitoramento 
ambiental 

Verificar por questionário com 
o proprietário do posto se 
realiza o monitoramento 

ambiental através de coleta de 
amostras de água de poços, de 

testes de estanqueidade, de 
controle do livro de 

movimentação de combustíveis 
e outras a ocorrência de 

contaminação do solo e de 
águas subterrâneas e medir por 
escala: Fraco, regular, bom e 

ótimo 

Fraco (não realiza nenhum 
monitoramento ambiental), 

Regular (realiza apenas controle 
do livro de monitoramento de 
combustíveis), Bom (realiza 
monitoramento nos poços de 
captação de água para uso no 

posto, nos poços de 
monitoramento, controla o livro 

de movimentação de 
combustíveis) e Ótimo (realiza 
todas as atividades anteriores e 

outras mais). 

Regular 

B.6 Procedimentos 
operacionais 

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais  

Existem procedimentos 
operacionais ou não existem 

Existem procedimentos 
operacionais 

B.7 
Nível de 

informações dos 
funcionários 

Verificar através de 
questionário o nível de 

informações dos funcionários 
sobre manutenção e operação 
dos equipamentos dos postos, 
riscos de impactos ambientais e 
ações emergenciais em caso de 
acidente ambiental através de 
escala: Fraco, Bom e Ótimo 

Fraco (conhecem apenas sobre 
operação), Bom (conhecem 

sobre operação, manutenção e 
alguns riscos sobre impactos 

ambientais) e Ótimo (conhecem 
sobre operação, manutenção, os 

riscos que envolvem a 
contaminação do solo e o que 

devem fazer em caso de 
detecção). 

Fraco 

B.8 

Nível de 
informação do 
proprietário do 

posto 

Verificar o nível de informações 
do proprietário do posto sobre 

suas responsabilidades 
ambientais perante legislação  

Conhece ou não conhece às 
responsabilidades ambientais 

exigidas por norma 
Conhece 

B.9 Treinamento 

Verificar a realização de 
treinamento sobre operação, 

manutenção dos equipamentos e 
principais ações preventivas e 

de remediação da contaminação 
do solo e águas subterrâneas 

Realiza ou não realiza Não realiza treinamento 

C
on

ta
m

in
aç

ão
 d

o 
So

lo
 e

 Á
gu

as
 s

ub
te

rr
ân

ea
s 

(B
) 

B.10 
Sistema 

supervisório de 
vazamento 

Verificar se tem instalado 
sistema supervisório de 

vazamento de combustíveis em 
tanques de armazenamento 

subterrâneo 

Possui ou não possui instalado 
sistema supervisório 

Não possui sistema 
supervisório 
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B.11 

Cadastro de 
empresas 

especializadas em 
tratamento da 

contaminação do 
solo e águas 
subterrâneas  

Verificar se o posto de serviço 
possui cadastro das empresas 

autorizadas e especializadas em 
tratamento da contaminação do 

solo e águas subterrâneas  

Possui cadastro ou não possui 
cadastro Possui cadastro 

 

B.12 

Documentação das 
contaminações 

ocorridas e ações 
de remediação 

adotadas  

Verificar a existência de 
documentação sobre o passivo 
ambiental do posto de serviço 

Possui ou não possui 
documentação 

Possui registro do passivo 
ambiental 

 

De acordo com a aplicação prática do modelo proposto de avaliação dos impactos 

ambientais direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o Posto Estudo de Caso 2 

pode ser considerado parcialmente em conformidade com as exigências legais e desta forma, 

torna-se um potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere à 

contaminação do solo e das águas subterrâneas. 

5.2.3 Indicadores para avaliar os riscos de incêndio 

??C.1 e C.2: o posto possui o Atestado de Regularidade (AR) emitido pelo corpo de 

bombeiros de Pernambuco dentro do prazo de validade exigido; 

??C.3: 100% dos extintores do posto de serviço estão dentro do prazo de validade  

exigido; 

??C.4: o  posto possui plano de emergência em caso de incêndio; 

??C.5: o posto possui procedimentos operacionais sobre medidas de segurança contra 

incêndios específicos para postos de distribuição de combustíveis; 

??  C.6: os funcionários do posto de distribuição de combustíveis usam corretamente os 

EPI´s conforme às suas respectivas atividades; 

??C.7: o posto possui sinalizações alertando sobre os riscos de incêndios por atos 

indevidos e restrições quanto ao uso de aparelhos eletrônicos; 
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??C.8: o posto não realiza treinamento com seus funcionários sobre procedimentos 

operacionais de execução das suas atividades, ações preventivas e emergências contra 

incêndios; 

??C.9: o posto possui arquivo dos documentos referentes a incêndios exigidos pelo 

Corpo de Bombeiros de Pernambuco e CPRH; 

??C.10: o posto não cumpre a norma NBR 14639 no que se refere às instalações 

elétricas a prova de explosão específica para postos de distribuição de combustíveis. 

A tabela 5.7 a seguir, apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação dos riscos de incêndios em postos de distribuição de combustíveis. 

Tabela 5.7: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos riscos de incêndios                  
Fonte: autora  
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C.1 Atestado de 
Regularidade 

Verificar se o posto possui o 
Atestado de Regularidade 

emitido pelo corpo de 
bombeiros de Pernambuco 

Possui ou não possui o AR Possui AR 

C.2 
Prazo de validade 
do Atestado de 
Regularidade 

Verificar se o prazo de validade 
do Atestado de Regularidade 
está conforme as exigências 

Está dentro do prazo de 
validade ou está fora do prazo 

de validade 

Documento dentro do 
prazo de validade 

C.3 Prazos de validades 
dos extintores  

Verificar os prazos de validade 
dos extintores do posto de 

serviço 

Percentual de extintores fora do 
prazo de validade (%) 

100% dos extintores estão 
dentro do prazo de 

validade 

C.4 Plano de 
emergência 

Verificar a existência de plano 
de emergência no posto de 

serviço 

Possui ou não possui Plano de 
emergência 

Possui plano de 
emergência 

C.5 Procedimentos 
operacionais 

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais 

sobre medidas de segurança de 
incêndios em postos de serviços 

Possui ou não possui 
procedimentos de segurança 

Possui procedimentos de 
segurança 

C.6 EPI´s 

Verificar o uso correto dos 
EPI´s através de observação e 

questionário com os 
funcionários dos postos de 

serviços 

Uso correto ou incorreto Uso correto  

R
is

co
s 

de
 in
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nd
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s 

(C
)  

C.7 Sinalizações de 
perigo 

Verificar o uso de sinalizações 
dos riscos de incêndios por atos 
indevidos e restrições quanto ao 

uso de aparelhos eletrônicos  

Possui sinalização ou não 
possui Possui sinalização  



Capítulo 5  Aplicação prática do modelo desenvolvido 

 - 125 -  

C
at

eg
or

ia
 

In
di

ca
do

r 

E
le

m
en

to
 

F
at

or
 

M
ed

id
a 

R
es

ul
ta

do
 

C.8 Treinamento 

Realização de treinamento sobre 
procedimentos operacionais de 
execução das suas atividades, 

ações preventivas e 
emergenciais sobre os riscos de 

incêndios 

Realiza ou não realiza 
treinamento Não realiza treinamento 

C.9 Documentos 

Verificar se existe arquivo dos 
documentos referentes a 

incêndios exigidos pelo Corpo 
de Bombeiros de Pernambuco e 

CPRH 

Possui arquivo dos documentos 
ou não possui 

Possui arquivo dos 
documentos 

 

C.10 Instalações elétricas 
Verificar o tipo de instalação 
elétrica nos locais de riscos de 

incêndios 

Cumprimento da NBR 14639 
(instalações elétricas a prova de 

explosão) 

Não cumpre a NBR 14639 
(utiliza instalação elétrica 

comum) 

 

De acordo com a aplicação prática do modelo proposto de avaliação dos impactos 

ambientais direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o Posto Estudo de Caso 2 

pode ser considerado parcialmente em conformidade com as exigências legais e desta forma, 

torna-se um potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere aos riscos 

de incêndio. 

5.2.4 Indicadores para avaliar os resíduos sólidos perigosos gerados nos postos de 

distribuição de combustíveis 

??D.1: o posto cumpre 12,5% das orientações para descarte final dos resíduos sólidos 

perigosos; 

??D.2 e D.3: os funcionários do posto de distribuição de combustíveis usam 

corretamente os EPI´s conforme suas atividades; 

??D.4: o posto cumpre 80% das orientações para armazenamento dos resíduos 

sólidos perigosos gerados; 

??D.5: o posto cumpre 71,43% das orientações quanto aos recipientes usados para 

armazenar os resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.6: o posto cumpre 40% das orientações quanto à área para armazenamento dos 

recipientes contendo resíduos sólidos perigosos gerados; 
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??D.7: o posto possui procedimentos operacionais sobre o manuseio, armazenamento e 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.8: o posto não realiza treinamento com seus funcionários sobre o manuseio, 

armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.9: o posto possui arquivo dos documentos referentes à destinação final dos 

resíduos sólidos perigosos; 

??D.10: o posto não controla o período de arquivamento dos documentos referentes à 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos; 

??D.11: o posto possui cadastro da empresa especializada em destinação final dos 

resíduos sólidos perigosos gerados; 

??D.12: o posto não realiza inspeção nas instalações da empresa contratada para fazer a 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos; 

??D.13: o posto possui os prazos de validade  das licenças e dos documentos 

controlados; 

A tabela 5.8 a seguir apresenta o resultado da aplicação prática do modelo proposto 

para avaliação dos resíduos sólidos perigosos. 

Tabela 5.8: Resultado da aplicação do Modelo proposto para avaliação dos resíduos sólidos perigosos     

Fonte: autora  
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D.1 
Descarte dos 

resíduos sólidos 
perigosos 

Verificar através de 
questionário o percentual de 
cumprimento das orientações 

para descarte final dos resíduos 
sólidos perigosos 

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 12,5% das 
orientações  

D.2 EPI Verificar o uso de EPI´s pelos 
funcionários Usa ou não usa Usa 

D.3 EPI 

Verificar o uso correto dos 
EPI´s pelos funcionários de 
acordo com suas respectivas 

atividades 

Uso correto ou incorreto Usa corretamente 

R
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D.4 
Condições de 

armazenamento dos 
resíduos 

Verificar através de observação 
e questionário o percentual de 
cumprimento das orientações 

para armazenamento dos 
resíduos sólidos perigosos 

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 80% das 
orientações  
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D.5 
Recipientes de 

armazenamento dos 
resíduos 

Verificar através de observação 
e questionário se os recipientes 
usados no armazenamento são 

adequados de acordo com 
orientações do Manual de 

operações Shell  

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 71,43% das 
orientações  

D.6 

Área para 
armazenamento dos 

recipientes 
contendo resíduos 
sólidos perigosos 

Verificar através de observação 
e questionário se a área 

reservada para armazenamento 
dos recipientes contendo 

resíduos sólidos são adequadas 
de acordo com orientações do 

Manual de operações Shell  

Percentual de cumprimento (%) Cumpre 40% das 
orientações  

D.7 Procedimentos 
operacionais  

Verificar a existência de 
procedimentos operacionais 

sobre o manuseio, armazenagem 
e destinação final dos resíduos 
sólidos perigosos gerados pelas 

atividades dos  postos de 
serviços 

Possui ou não possui 
procedimentos  Possui procedimentos  

D.8 Treinamento 

Realização de treinamento sobre 
procedimentos operacionais 

sobre o manuseio, armazenagem 
e destinação final dos resíduos 
sólidos perigosos gerados pelas 

atividades dos  postos de 
serviços 

Realiza ou não realiza 
treinamento Não realiza 

D.9 Documentos 

Verificar se existe arquivo dos 
documentos referentes à 

destinação final dos resíduos 
sólidos gerados pelas atividades 

dos postos de serviços 

Possui arquivo dos documentos 
ou não possui 

Possui arquivos dos 
documentos referentes a 

resíduos sólidos perigosos 

D.10 

Controle do período 
de arquivamento 

dos documentos de 
destinação final 

Verificar através de 
questionário se existe controle 

do período de arquivamento dos 
documentos referentes à 

destinação final dos resíduos 
sólidos gerados pelas atividades 

dos postos de serviços 

Existe controle ou não existe 
controle do período de 

arquivamento dos documentos 
(Período recomendado 20 anos) 

Não existe controle do 
período de arquivamento 

dos documentos 

 

D.11 

Cadastro de 
empresas 

especializadas 
destinação final de 
resíduos sólidos 

perigosos 

Verificar se o posto de serviço 
possui cadastro das empresas 

autorizadas e especializadas em 
destinação final de resíduos 

sólidos perigosos 

Possui cadastro ou não possui 
cadastro Possui cadastro 
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D.12 

Inspeção nas 
instalações da 

empresa contratada 
para fazer a 

destinação final dos 
resíduos sólidos 

perigosos 

Verificar a realização de visitas 
às instalações da empresa a ser 

contratada para fazer a 
destinação final dos resíduos 

sólidos perigosos gerados pelas 
atividades dos postos de 

serviços 

Realiza ou não realiza visita  
Não realiza visita as 

instalações da empresa 
contratada 

 

D.13 

Controle dos prazos 
de validades das  

licenças e 
documentos  

Verificar através questionário e 
observação se existe controle 

dos prazos de validade das 
licenças e documentos exigidos 

pelo CPRH 

Realiza controle dos prazos de 
validade ou não realiza 

Prazos de validades das 
licenças e dos documentos 

controlados 

 
De acordo com a aplicação prática do modelo proposto de avaliação dos impactos 

ambientais direcionado para postos de distribuição de combustíveis, o Posto Estudo de Caso 2 

pode ser considerado parcialmente em conformidade com as exigências legais e desta forma, 

torna-se um potencial causador de impactos ambientais analisados no que se refere aos 

resíduos sólidos perigosos. Diante da avaliação, puderam ser identificados alguns pontos 

problemáticos que devem ser tratados para se certificar com a norma ISO 14001. 

Portanto, de acordo com o modelo de avaliação dos impactos ambientais direcionado 

para postos de distribuição de combustíveis, o Posto Estudo de Caso 1 pode ser considerado 

um causador potencial de impactos ambientais analisados sob os enfoques tratados no 

presente trabalho que são: contaminação humana, contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, riscos de incêndio e resíduos sólidos perigosos, pois não cumpre com diversas 

orientações sugeridas pelo presente modelo. Diante deste cenário, o presente trabalho pode ser 

usado para ajudar o Posto Estudo de Caso 2 a conhecer os potenciais impactos ambientais das 

suas atividades, suas principais ações preventivas e de remediação, de forma a contribuir para 

realização da política ambiental do posto, planejamento, criação das metas ambientais, 

definição das prioridades, entre outras ações, ajudando-o na obtenção da certificação ISO 

14001 e principalmente na redução e/ou eliminação dos impactos ambientais causados pelas 

suas atividades. Alguns dos pontos problemáticos identificados pelo modelo proposto no 

presente trabalho serão descritos a seguir e todos os resultados referentes a cada indicador de 

avaliação estão mostrados nas tabelas 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.  

??Realização de outras orientações quanto à realização do PPRA e PCMSO; 
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??Realização de treinamentos sobre os diversos assuntos abordados; 

??Analisar melhor as exigências e o cumprimento da resolução 273 do CONAMA; 

??Melhorar as ações no que se refere ao descarte final dos resíduos sólidos perigosos; 

??Entre outras. 

O modelo de avaliação dos impactos ambientais direcionado para postos de 

distribuição de combustíveis proposto no presente trabalho pode ser usado para postos 

certificados com a ISO 14001 a fazer sua auto-avaliação para identificação das suas 

oportunidades de melhoria e para postos não certificados. Este modelo pode ser usado como 

guia na busca pela certificação e principalmente para conhecimento dos impactos ambientais 

causados pelas suas atividades e seus respectivos tratamentos, de forma a desenvolver a 

consciência de desenvolvimento sustentável. 

5.3 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os resultados da aplicação do modelo de avaliação 

dos impactos ambientais direcionados para postos de distribuição de combustíveis através de 

entrevista com proprietários, ou gerentes e funcionários dos dois postos de serviços estudo de 

caso.  O primeiro Posto Estudo de Caso é um posto com SGA certificado com a norma ISO 

14001 e o modelo identificou as oportunidades de melhoria. O segundo Posto Estudo de Caso 

é um posto não certificado com a norma ISO 14001 e o modelo identificou os pontos 

problemáticos a serem tratados, de forma a ajudar o posto a se certificar com a ISO 14001. 

No capítulo 6 serão apresentadas as considerações finais do presente trabalho, assim 

como sugestões para trabalhos futuros, de forma que este trabalho seja posteriormente 

complementado a fim de contribuir para a consolidação do desenvolvimento sustentável. 
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6 CONCLUSÕES E RECOM ENDAÇÕES 

Este trabalho teve como objetivo propor um modelo de avaliação dos impactos 

ambientais do setor de petróleo direcionado para postos de distribuição de combustíveis, 

através de indicadores para diagnosticar a situação deste tipo de empresa. Com relação aos 

impactos ambientais fez-se uma análise sob 4 enfoques: contaminação humana, contaminação 

do solo e águas subterrâneas, incêndios e resíduos sólidos perigosos. Além de verificar a 

aplicabilidade deste modelo em postos com SGA certificados com a ISO 14001 e em postos 

não certificados. 

Nos Capítulos 2 e 3 foi apresentada a fundamentação teórica baseada na legislação 

vigente do setor e na publicação de pesquisas realizadas. Assim, foi possível identificar as 

fontes causadoras dos impactos ambientais e descrever as principais ações preventivas, como 

também aquelas para eliminação dos impactos ambientais causados pelas atividades dos 

postos de distribuição de combustíveis, de forma que proporcionou um embasamento teórico 

para o desenvolvimento do modelo proposto. 

A partir da fundamentação teórica e de estudos realizados na área de enfoque do 

presente trabalho, foi proposto um modelo de avaliação dos impactos ambientais para os 

postos de distribuição de combustíveis, que através dos indicadores para as categorias de 

avaliação: contaminação humana, contaminação do solo e águas subterrâneas, incêndios e 

resíduos sólidos perigosos, avaliou a real situação ambiental de dois postos de estudos de caso 

obtendo o seguinte resultado: 

Para o Posto Estudo de Caso 1 (com SGA certificado com a norma ISO 14001) o 

modelo funcionou como um guia balizador para avaliar a situação atual do posto com relação 

às exigências legais e da norma ISO 14001. Portanto, através do modelo foram identificadas 

oportunidades de melhorias para renovação da certificação com a norma ISO 14001 e melhor 

desenvolvimento das atividades diárias tais quais: 

??O posto cumpre apenas 87,5% das orientações para descarte final dos resíduos sólidos, 

podendo no futuro torná- lo um potencial causador de impactos ambientais; 

??O posto cumpre apenas 60% das orientações à área para armazenamento dos resíduos 

sólidos; 

??O posto não realiza inspeção nas instalações da empresa contratada para fazer a 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos, desta forma ele não garante que esta 



Capítulo 6  Conclusões e Recomendações
  

 - 132 -  

empresa armazena e transporta corretamente estes resíduos o que pode ocasionar 

impactos ambientais. 

Portanto, diante destas informações podem ser traçados planos de ação para que este 

posto estudo de caso 1 não se torne um potencial causador de impactos ambientais e mantenha 

a certificação. 

Para o Posto Estudo de Caso 2 (não certificado com a norma ISO 14001), o modelo 

auxiliou principalmente no conhecimento da legislação vigente do setor e contribuiu para a 

identificação dos pontos problemáticos proporcionando à alta administração do posto, após 

aplicação do modelo proposto, o conhecimento sobre os impactos ambientais causados pelas 

suas atividades. Isto ajudou a viabilizar o início da implementação dos requisitos da norma 

ISO 14001, e assim a empresa poderá seguir os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental 

desenvolvendo sua política ambiental, traçando seus objetivos, metas, ações de melhoria 

contínua e iniciar o importante caminho na busca pela certificação da norma ISO 14001. Os 

pontos problemáticos identificados que o torna um posto causador ou potencial causador de 

impactos ambientais foram: 

??O posto conhece e realiza o PPRA, porém cumpre apenas a avaliação dos riscos e da 

exposição dos trabalhadores o que deixa os funcionários vulneráveis a possíveis 

contaminações; 

??O posto não realiza treinamento com seus funcionários sobre higiene sanitária e 

assuntos sobre a saúde ocupacional, aumentando desta forma o risco de contaminação; 

??O posto possui arquivo dos documentos referentes à saúde ocupacional dos 

funcionários, mas não controla o período de arquivamento dos mesmos contrariando 

as exigências legais; 

??O posto cumpre apenas 57,14% das exigências da Resolução 273 do CONAMA 

selecionadas para pesquisa; 

??O posto realiza apenas o controle do livro de monitoramento de combustíveis o que 

torna mais difícil e mais demorada a identificação de possíveis vazamentos; 

??Nível fraco de informações dos funcionários sobre manutenção e operação dos 

equipamentos dos postos, riscos de impactos ambientais e ações emergenciais em caso 

de acidente ambiental; 
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??O posto não cumpre com a norma 14639 no que se refere às instalações elétricas a 

prova de explosão específica para postos de distribuição de combustíveis.  

??O posto cumpre apenas 12,5% das orientações para descarte final dos resíduos sólidos 

perigosos, podendo no futuro torná-lo um potencial causador de impactos ambientais; 

??O posto cumpre apenas 80% das orientações à área para armazenamento dos resíduos 

sólidos; 

??O posto não realiza inspeção nas instalações da empresa contratada para fazer a 

destinação final dos resíduos sólidos perigosos, desta forma ele não garante que esta 

empresa armazena e transporta corretamente estes resíduos o que pode ocasionar 

impactos ambientais. 

Desta forma, a alta administração do posto adquire informações suficientes e 

necessárias para se adequar às exigências legais, tornando suas atividades mais eficientes e 

causando menos ou até mesmo eliminando os impactos ambientais, reduzindo custos e 

iniciando o longo caminho em busca da certificação com a norma ISO 14001. 

Portanto, diante destes resultados, verifica-se a aplicabilidade do modelo de avaliação 

dos impactos ambientais causados pelas atividades dos postos de distribuição de combustíveis 

tanto para postos com SGA certificados com a norma ISO 14001 quanto para os postos não 

certificados. 

A principal contribuição do presente trabalho foi o desenvolvimento de um modelo 

viável de avaliação dos impactos ambientais do postos de distribuição de combustíveis de 

forma integrada, isto é, avaliação da contaminação humana, contaminação do solo e águas 

subterrâneas, os riscos de incêndios e a contaminação humana e do solo e águas subterrânea 

através dos resíduos sólidos perigosos gerados pelas atividades dos postos de distribuição de 

combustíveis. Este modelo pode ajudar os postos tanto na prevenção, principalmente com o 

conhecimento da legislação vigente, como na remediação dos impactos ambientais causados 

com suas atividades, além de proporcionar orientação das ações a serem tomadas para 

cumprimento dos requisitos da norma ISO 14001 na busca pela certificação. 

Entre as principais sugestões para trabalhos futuros como complemento do trabalho 

realizado, destacam-se: 
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??Fazer um diagnóstico ambiental dos postos de serviços da Região Metropolitana do 

Recife (RMR), aplicando o modelo de avaliação dos impactos ambientais proposto 

pelo presente trabalho; 

??Fazer um diagnóstico da situação atual dos postos de serviços da RMR quanto à 

certificação com a norma ISO 14001 através do levantamento dos pontos 

problemáticos para cumprimento dos requisitos da norma ISO 14001 utilizando o 

modelo de avaliação dos impactos ambientais proposto pelo presente trabalho; 

??Realizar um estudo mais específico da contaminação humana, levando em 

consideração a poluição auditiva e contaminação da vizinhança pelos gases dos 

veículos automotivos e os vapores oriundos dos combustíveis. 

Como limitações a este trabalho podem ser destacadas: 

??Escassez de referências bibliográficas específicas para postos de distribuição de 

combustíveis envolvendo impactos ambientais causados pelas suas atividades; 

??Resistência por partes dos órgãos governamentais de liberar informações e/ou material 

sobre o tema de pesquisa do trabalho; 

??Resistência por parte dos proprietários dos postos de distribuição de combustíveis  para 

realização da pesquisa de campo. 

Acredita-se que, com o uso do modelo proposto no presente trabalho de pesquisa é 

possível diagnosticar a real situação ambiental dos postos de distribuição de combustíveis, de 

forma a contribuir para preservação do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável e 

principalmente melhorar a qualidade de vida da população. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 

Entrevista na CPRH com o responsável pela área de Postos de distribuição de Combustíveis, o 

Sr. Marcus Campelo, realizada no dia 30/04/04. 

1. A CPRH realiza cadastro dos postos de distribuição de combustíveis no estado de 

Pernambuco? 

Sim, a CPRH realiza cadastro próprio 

2. Qual o quantitativo de postos no estado e na Região Metropolitana do Recife (RMR)? 

??PE tem aproximadamente de 800 a 850 postos 

??RMR tem aproximadamente de 50 a 60% do total do estado 

3. Quais os tipos de licença que um posto precisa para funcionar? 

São três licenças: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e por último a Licença de 

Operação (LO). 

4. Quais as exigências da CPRH para o funcionamento de um posto de serviço? 

??O proprietário do posto de serviço vai à prefeitura do município onde o posto será 

instalado e solicita uma carta de anuência (uso do solo). 

Obs: A prefeitura é quem diz se pode ou não construir o posto 

??O proprietário vai à CPRH e solicita a LP 

Para tirar a LI é preciso que o proprietário do posto entregue à CPRH os seguintes 

documentos:  

??Projeto para construção (Arquitetura e esgoto/sanitário); 

??Plano de emergência e de controle ambiental;  

??Drenagem da ilha de bombas com caixas separadoras; 

??Laudo de estanqueidade (Teste para ver se existe vazamento no tanque); 

Obs: Se o tanque for de parede dupla com monitoramento de vazamento (espaçamento 

intersticial) não é necessário o laudo de estanqueidade. 
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??Contrato da empresa de manutenção das bombas e equipamentos; 

??Relatório trimestral de coleta (quantidade) de óleo usado. 

A CPRH faz a vistoria e se estiver tudo conforme as exigências é liberada a LO. 

5. Qual o prazo de validade da LO? 

Prazo de validade de 2 anos.  

6. O que foi feito com os postos de serviços que já estavam em funcionamento quando a 

resolução 273 do CONAMA passou a vigorar? 

A CPRH faz vistoria e caso as exigências não tenham sido cumpridas, é dado um prazo para 

que o posto de serviço se adeque às exigências legais. Após o prazo para adequação, a CPRH 

retorna ao posto de serviço, para fazer nova vistoria e liberação da LO. 

7. Quais as exigências da CPRH quanto aos riscos de impactos ambientais dos postos de 

serviços? 

No que se refere à contaminação do solo (vizinhança), quando é detectado vazamento (através 

de um laudo emitido após inspeção da CPRH), o posto pode ser mutado (multas: R$ 

30.000,00 a 100.000,00) e a CPRH exige que pó proprietário do posto contrate uma empresa 

para mapear o vazamento e nos locais críticos exige do posto uma remediação.  

Obs: a resolução 273 do CONAMA exige que o posto tenha um poço de monitoramento da 

água que é usado para consumo próprio de modo a detectar mais facilmente um vazamento, 

porém a CPRH não faz exigência para liberar a LO. 

??No que se refere à contaminação humana a CPRH não trata desta área, pois é de 

responsabilidade do ministério do trabalho. 

8. Quais as medidas emergenciais do proprietário do posto em face de um vazamento? 

Informar a CPRH e contratar uma empresa especializada para mapear o vazamento 

9. Para a liberação da LO basta a CPRH autorizar, ou precisa de outras exigências de outros 

órgãos do governo? 

Cadastro do posto de serviço na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e prefeituras. 

10. Quais indicadores são usados pela CPRH para detectar possíveis problemas ambientais? 

A CPRH não usa indicadores; houve vazamento, ela exige providências por parte dos 

proprietários dos postos de serviços. 
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11. Qual o tratamento que o posto deve fazer com suas águas domésticas e efluentes? 

O posto deve drenar toda a água e/ou combustível da ilha de bombas para a caixa separadora 

de água e óleo ,e depois do efluente já separado do óleo, vai para o esgoto normal. 

12. Em qual fase de um novo empreendimento a CPRH solicita o EIA e RIMA? 

No caso de um novo posto de serviço, a CPRH não exige EIA e RIMA, pois o posto é 

considerado um empreendimento de pequeno porte, o que não é viável a realização do EIA e 

RIMA. 

13. Quanto aos riscos de incêndio?  

Quem é responsável por esta área é o corpo de bombeiros, a CPRH apenas exige a licença do 

corpo de bombeiros para liberação da LO. 

14. Quanto aos resíduos sólidos perigosos?  

??O proprietário do posto de serviço contrata uma empresa especializada que precisa ter: 

licença de órgão ambiental e licença na ANP 

Obs: Empresas de outro estado têm que ter licença da CPRH para trafegar em Pernambuco. 

??O posto tem que solicitar um relatório da empresa contratada, relatando o que vai fazer 

com o resíduo coletado no posto 

??O posto recebe um certificado de coleta da empresa contratada que deve ser enviado 

para a CPRH de 3 em 3 meses. 

15. Quais os locais para destinação final dos resíduos perigosos dos postos de serviços?  

??Alagoas e Bahia para incineração; 

??São Paulo e Rio de Janeiro para rerefino. 
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APÊNDICE 2 

Entrevista no Corpo de Bombeiros de PE com o primeiro Tenente vistoriador realizada no dia 

08/07/04. 

1. Quais as documentações exigidas pelo Centro de Atividades Técnicas (CAT) para obtenção 

do Atestado de Regularidade (AR)? 

??Preenchimento do memorial e requerimento (Doc.1) pelo proprietário do posto de 

serviço; 

??O proprietário do posto de serviço paga a taxa de vistoria  de acordo com a área do 

posto (Doc. 2 e 3); 

??Cópia do CNPJ; 

??Uma via da nota fiscal de compra ou manutenção dos extintores. 

2. Quais os procedimentos do CAT? 

Após entrega da documentação descrita acima, o CAT entrega o protocolo e realiza a vistoria 

do posto de serviço. 

3. Qual o prazo para o CAT realizar a vistoria? 

8 dias úteis 

4. Qual o prazo de entrega do AR? 

24 horas após realização da vistoria. 

5. Como é feita a vistoria? 

??A vistoria é feita nos extintores; 

??Para cada par de bombas de combustível tem que ter um extintor de 12 kg do tipo 

recomendado para a atividade; 

??Para as lojas de conveniência, compressor, troca de óleo, escritórios, gaiola de gás, 

deverão cada um ter o seu extintor exclusivo e suas devidas sinalizações. 

6. Qual a validade do AR? 

1 ano 

7. Quem libera o AR? 
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O chefe ou subchefe do CAT 

Obs: Os postos que possuem seguro contra incêndio, têm que estar sempre em dia com o AR; 

caso contrário, não terão direito à apólice em caso de sinistro. 
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APÊNDICE 3 

Questionário para entrevista com proprietário do posto de distribuição de combustíveis 

1. Você sabe o que é um Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)? 

( ) Sim        ( ) Não 

2. É realizado periodicamente? 

( ) Sim        ( ) Não 

3.Qual a periodicidade? 

4. Quais das etapas a seguir são cumpridas para realização do PPRA? 

( ) Antecipação e reconhecimento dos riscos 

( ) Estabelecimentos de prioridades e metas de avaliação e controle 

( ) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores 

( ) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia 

( ) Monitoramento da exposição aos riscos 

( ) É feito registro do PPRA? 

( ) Os resultados do PPRA são divulgados? 

Etapas de melhoria 

( ) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades, ações preventivas e de 

remediação e cronograma 

( ) Realização de plano de ação 

( ) Acompanhamento e controle do desenvolvimento do plano de ação 

( ) Registro e arquivo dos dados e das ações tomadas por um período mínimo de 20 anos 

( ) Divulgação dos resultados 

( ) Realiza treinamento 

5. Você sabe o que é um Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO)?  

( ) Sim        ( ) Não 

6. É realizado periodicamente? 
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( ) Sim        ( ) Não 

7. Qual a periodicidade? 

8. Quais das etapas a seguir são cumpridas para realização do PCMSO? 

( ) Exame admissional 

( ) Cumpre todos os exames obrigatórios 

( ) Cumpre os exames obrigatórios e os não obrigatórios (Indicadores biológicos) 

( ) Cumpre todas as recomendações da NR-7 

9. Os funcionários dos postos usam Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s)? 

( ) Sim        ( ) Não 

10. É realizado treinamento sobre EPI´s? 

11. Os funcionários dos postos usam corretamente os EPI´s? 

( ) Sim        ( ) Não 

12. É realizado treinamento sobre higiene sanitária e assuntos sobre saúde ocupacional? 

( ) Sim        ( ) Não 

13. Qual a periodicidade destes treinamentos? 

14. Existe arquivo dos documentos referente a saúde ocupacional? 

( ) Sim        ( ) Não 

15. Existe controle do prazo de arquivamento dos documentos referente a saúde ocupacional? 

( ) Sim        ( ) Não 

16. Quais das atividades abaixo são realizadas em relação ao cumprimento da 273? 

( ) Avaliação quanto à conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação dos 

equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e a distribuição de combustíveis 

automotivos, assim como sua montagem e instalação 

( ) Teste e ensaios (periodicidade não superior a cinco anos) previamente à entrada em 

operação dos equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e a distribuição de 

combustíveis automotivos para a comprovação da inexistência de falhas ou vazamentos no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação 
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( ) O posto possui Licença de Operação (LO)? 

( ) O posto possui poço de monitoramento? 

( ) Realiza teste de estanqueidade 

( ) Investigação de passivos ambientais 

( ) Não utiliza tanques subterrâneos recuperados na instalações subterrâneas 

17. Qual o prazo de validade da Licença de Operação (LO)? 

18. Existe arquivamento dos documentos referente às exigências legais? 

( ) Sim        ( ) Não 

19. O posto realiza monitoramento ambiental referente à contaminação do solo? 

( ) não realiza nenhum monitoramento ambiental 

( ) Realiza controle do livro de movimentação de combustíveis 

( ) Possui e realiza apenas análise nas amostras de água do poço de monitoramento 

( ) Realiza monitoramento nos poços de captação de água para uso no posto 

( ) Realiza monitoramento nos poços de monitoramento 

( ) Realiza todas as atividades anteriores e outras mais 

20. Existem procedimentos operacionais sobre manutenção e operação dos equipamentos dos 

postos? 

( ) Sim        ( ) Não 

2. Existem procedimentos operacionais sobre os riscos de impactos ambientais?  

( ) Sim        ( ) Não 

22. Existem procedimentos operacionais sobre ações emergenciais em caso de acidente 

ambiental? 

( ) Sim        ( ) Não 

23. São realizadas inspeções nas caixas separadoras de água e óleo (S.A.O), canaletas e 

outros?  

24. Qual a periodicidade da limpeza das S.A.O´s? 

25. É feito registro de limpeza das S.A.O´s? 
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26. Como deve ser feito o abastecimento de motocicletas?  

27. Quais os cuidados devem ser tomados no abastecimento de motocicletas? 

28. Existe algum controle de estoques? 

29. É feita medição dos tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis? 

30. Quais as suas responsabilidades quanto às exigências da resolução 273 do CONAMA? 

31. São realizados treinamentos com os funcionários sobre operação dos equipamentos dos 

postos de serviços?  

( ) Sim        ( ) Não 

32. São realizados treinamentos com os funcionários sobre as principais ações preventivas da 

contaminação do solo e das águas subterrâneas? 

( ) Sim        ( ) Não 

33. São realizados treinamentos com os funcionários sobre as principais ações de remediação 

da contaminação do solo e das águas subterrâneas? 

( ) Sim        ( ) Não 

34. O posto possui algum tipo de sistema supervisório de vazamento nos tanques de 

armazenamento subterrâneo? 

35. O posto possui cadastro de empresas especializadas no tratamento da contaminação do 

solo e das águas subterrâneas? 

36. Existe documentação sobre passivo ambiental do posto de serviço? 

37. O posto possui atestado de regularidade (AR) emitido pelo corpo de bombeiros de 

Pernambuco? 

38. Qual o prazo de validade do AR do posto? 

39. Qual o prazo de validade dos extintores deste posto de serviço? 

40. Existe plano de emergência contra incêndios? 

41. Existem procedimentos operacionais sobre medidas de segurança de incêndios em postos 

de serviços? 

42. É usada sinalização de advertência sobre os riscos  de incêndios? 
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43. O posto realiza treinamento sobre atividades dos funcionários e sobre ações preventivas e 

emergenciais sobre incêndios? 

44. Existe arquivo dos documentos exigidos pelo corpo de bombeiros? 

45. Existe arquivo dos documentos exigidos pelo CPRH? 

46. Como é realizado o descarte final dos resíduos sólidos perigosos gerados nos postos de 

serviço? 

47. Quais das recomendações a seguir são realizadas na destinação final dos resíduos sólidos 

perigosos? 

( ) É solicitada cópia da licença de operação ambiental emitida pelo CPRH da empresa a ser 

contratada para destinação final dos resíduos sólidos perigosos 

( ) A cópia da licença ambiental citada anteriormente é emitida para a empresa e para a planta 

a ser utilizada para armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos perigosos a serem 

entregues 

( ) É solicitada cópia do alvará de funcionamento da empresa contratada e da planta a ser 

utilizada para a armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos perigosos a serem 

entregues 

( ) O transportador dos resíduos sólidos perigosos deverá ter licença do CPRH e caso o 

transporte ocorra entre duas empresas em estados diferentes deverá ter a aprovação dos 

respectivos órgão ambientais competentes 

( ) É realizada visita às instalações do prestador de serviços para destinação final e verificado 

se o manuseio e o tratamento dos resíduos estão de acordo com o licenciamento aprovado 

pelo órgão ambiental competente 

( ) A aprovação para o transporte é obtida antes da retirada do resíduo do posto de serviço 

( ) Todas as licenças deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade 

( ) No momento da retirada do resíduo do posto, o posto deverá emitir nota fiscal contendo a 

quantidade do resíduo a ser retirada, os dados da empresa contratada para destinação final do 

resíduo no local do destinatário e no corpo da nota deverá ter a seguinte descrição: “ Trata-se 

de resíduo para descarte final, conforme autorização de número XXXX do órgão ambiental”. 

48. Os funcionários usam EPI´s para manuseio dos resíduos sólidos perigosos? 
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49. Os funcionários que manuseiam os resíduos sólidos perigosos usam EPI´s adequados às 

suas atividades? 

50. Quais das orientações a seguir são cumpridas no que se refere às orientações para um 

correto armazenamento dos resíduos sólidos perigosos quando os mesmos ainda se encontram 

no posto de serviço? 

( ) Não é permitido misturar os resíduos sólidos e os resíduos líquidos; 

( ) Os resíduos deverão ser estocados de forma individual por tipo, devido à possibilidade de 

contaminação ou mesmo de reação química que misturas podem acarretar; 

( ) É ilegal o abandono de resíduos perigosos em terrenos, ruas, ou mesmo no lixo comum; 

( ) É ilegal entregar resíduos perigosos a empresas de destinação que não tenham licença para 

esta atividade fornecida pelo órgão ambiental local, que em Pernambuco é a CPRH; 

( ) É proibido ao posto de serviços queimar em suas dependências ou enterrar resíduos 

perigosos. 

51) Quais das orientações a seguir são cumpridas no que se refere às características das áreas 

para um correto armazenamento dos recipientes contendo os resíduos sólidos perigosos 

quando os mesmos ainda se encontram no posto de serviço? 

( ) Este local deverá ser cimentado, 

( ) No entorno dos recipientes deverá exis tir uma pequena mureta de cimento, para conter 

qualquer merejamento que venha acontecer e a área de armazenamento deverá possuir 

canaletas ligadas à caixa separadora água e óleo do posto; 

( ) Este local deverá ser bem ventilado e coberto para impedir que água da chuva possa cair 

sobre os recipientes, podendo ocorrer infiltração; 

( ) O acesso ao local de armazenamento deverá ser restrito a funcionários autorizados, e 

deverá possuir fechadura a chave; 

( ) Não deverá haver instalações elétricas sem ser à prova de explosão ou a presença de fonte 

de ignição em um raio de 7 metros do local de armazenagem dos resíduos perigosos; 

( ) O local deverá possuir um “kit” de 3 cordões e 4 mantas para a coleta de possíveis 

derrames e/ou vazamentos; 
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( ) Os tambores deverão ser colocados dentro da área da mureta de contenção, sobre pallets de 

madeira, desta forma pequenos derrames poderão ser identificados de forma rápida evitando 

maiores problemas; 

( ) É proibido fumar na área de armazenagem dos resíduos perigosos e também esta área deve 

ser bem sinalizada indicando a proibição; 

( ) Na entrada para a área de armazenamento dos resíduos perigosos deve existir um extintor 

de pó químico, de forma a permitir o livre acesso ao extintor em caso de incêndio; 

( ) Á área de armazenagem deve existir uma boa sinalização com os seguintes dizeres: “área 

de armazenagem de resíduos perigosos”, “Não fume, não utilize equipamentos eletrônicos”, 

“os telefones celulares deverão estar desligados”; “é proibido mexer ou abrir os recipientes”; 

52. Quais das orientações a seguir são cumpridas no que se refere aos recipientes para  

armazenamento dos resíduos sólidos perigosos? 

( )  Os recipientes deverão ser metálicos e com tampas; 

( ) As suas tampas deverão estar em boas condições, permitindo boa vedação; 

( ) Os recipientes não poderão apresentar furos ou qualquer possibilidade de vazamento de   

seu conteúdo; 

( ) Os recipientes deverão permanecer sempre tampados; 

( ) Os recipientes deverão ter todas as marcas e adesivos retirados; 

( ) Os recipientes deverão ter pintado ou através de adesivo colado em seu corpo e ter uma 

mensagem informando o seu conteúdo e informando que o material está aguardando descarte; 

( ) Os recipientes deverão conter um único tipo de resíduo, não sendo permitida a mistura de 

resíduos. 

53. Existem procedimentos operacionais sobre manuseio dos resíduos sólidos perigosos 

gerados pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

54. Existem procedimentos operacionais sobre armazenamento dos resíduos sólidos perigosos 

gerados pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 
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55. Existem procedimentos operacionais sobre destinação final dos resíduos sólidos perigosos 

gerados pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

56. É realizado treinamento sobre manuseio dos resíduos sólidos perigosos gerados pelas 

atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

57. É realizado treinamento sobre armazenamento dos resíduos sólidos perigosos gerados 

pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

58. É realizado treinamento sobre destinação final dos resíduos sólidos perigosos gerados 

pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

59. Existe arquivo dos documentos referentes à destinação final dos resíduos sólidos 

perigosos? 

60. Qual o período de arquivamento dos documentos referentes à destinação final dos 

resíduos sólidos perigosos? 

( ) Sim        ( ) Não 

61. O posto possui cadastro de empresas especializadas em destinação final dos resíduos 

sólidos perigosos? 

( ) Sim        ( ) Não 

62. É realizada inspeção nas instalações da empresa contratada para fazer a destinação final 

dos resíduos sólidos perigosos? 

( ) Sim        ( ) Não 

63. As licenças e os documentos exigidos para destinação final estão dentro do prazo de 

validade? 

( ) Sim        ( ) Não 
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APÊNDICE 4 

Questionário para entrevista com funcionários do posto de distribuição de combustíveis 

1. Quais das ações abaixo fazem parte da sua rotina diária? 

( ) Toma pelo menos 2 banhos por dia em casa ou na empresa 

( ) Lava as mãos antes das refeições 

( ) Escova os dentes após todas as refeições  

( ) Lava as mãos antes e depois de usar o banheiro 

( ) Lava as mãos sempre que tem contato com o combustível ou outros produtos do posto 

( ) Limpa as unhas 

2. O que você sabe sobre a operação e manutenção das caixas separadoras de água e óleo 

(S.A.O) como por exemplo em casos de chuvas, derrames de produtos e outros? 

3. Como deve ser feito o abastecimento de motocicletas e quais os cuidados devem ser 

tomados? 

4. Como deve ser feita a descarga do caminhão tanque?  

5. Como deve ser feito e quais os cuidados a serem tomados no abastecimento de veículos? 

6. Quais os cuidados que devem ser tomados durante a lavagem dos carros? 

7. Você conhece os equipamentos dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

8. Você conhece os riscos ambientais envolvidos nas suas atividades? 

( ) Sim        ( ) Não 

9. Quais as principais ações emergenciais quando do acontecimento de um impacto 

ambiental? 

10. Você recebe ou recebeu treinamento sobre operação dos equipamentos do posto de 

serviço? 

( ) Sim        ( ) Não 

11. Você recebe ou recebeu treinamentos sobre as principais ações preventivas e de 

remediação da contaminação do solo e das águas subterrâneas? 
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( ) Sim        ( ) Não 

12. As botas usadas possuem alguma parte de metal? 

13. Você recebeu ou recebe treinamento sobre as suas atividades no posto de serviço?  

( ) Sim        ( ) Não 

14. Você recebeu ou recebe treinamento sobre ações preventivas e emergenciais de incêndio? 

( ) Sim        ( ) Não 

15. Você recebeu ou recebe treinamento sobre manuseio dos resíduos sólidos perigosos 

gerados pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

16. Você recebeu ou recebe treinamento sobre armazenamento dos resíduos sólidos perigosos 

gerados pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 

17. Você recebeu ou recebe treinamento sobre destinação final dos resíduos sólidos perigosos 

gerados pelas atividades dos postos de serviços? 

( ) Sim        ( ) Não 
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ANEXOS 

Anexo 1 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E MODELOS DE FORMULÁRIOS 

RESOLUÇÃO No 273 DE 29 DE NOVEMBRO 2000 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe 

foram conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 

99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto na Resolução CONAMA no 237, 

de 19 de dezembro de 1997 e em seu Regimento Interno, e considerando que toda instalação e 

sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis, configuram-se 

como empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes 

ambientais; considerando que os vazamentos de derivados de petróleo e outros combustíveis 

podem causar contaminação de corpos d'água subterrâneos e superficiais, do solo e do ar; 

considerando os riscos de incêndio e exp losões, decorrentes desses vazamentos, 

principalmente, pelo fato de que parte desses estabelecimentos localizam-se em áreas 

densamente povoadas;considerando que a ocorrência de vazamentos vem aumentando 

significativamente nos últimos anos em função da manutenção inadequada ou insuficiente, da 

obsolescência do sistema e equipamentos e da falta de treinamento de pessoal; considerando a 

ausência e/ou uso inadequado de sistemas confiáveis para a detecção de vazamento; 

considerando a insuficiência e ineficácia de capacidade de resposta frente a essas ocorrências 

e, em alguns casos, a dificuldade de implementar as ações necessárias, resolve: 

Art. 1o A localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos 

revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes 

de combustíveis dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem 

prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

§ 1o Todos os projetos de construção, modificação e ampliação dos empreendimentos 

previstos neste artigo deverão, obrigatoriamente, ser realizados, segundo normas técnicas 

expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, por diretrizes 

estabelecidas nesta Resolução ou pelo órgão ambiental competente. 
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§ 2o No caso de desativação, os estabelecimentos ficam obrigados a apresentar um plano de 

encerramento de atividades a ser aprovado pelo órgão ambiental competente. 

§ 3o Qualquer alteração na titularidade dos empreendimentos citados no caput deste artigo, ou 

em seus equipamentos e sistemas, deverá ser comunicada ao órgão ambiental competente, 

com vistas à atualização, dessa informação, na licença ambiental. 

§ 4o Para efeito desta Resolução, ficam dispensadas dos licenciamentos as instalações aéreas 

com capacidade total de armazenagem de até quinze m3, inclusive, destinadas exclusivamente 

ao abastecimento do detentor das instalações, devendo ser construídas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras em vigor, ou na ausência delas, normas internacionalmente 

aceitas. 

Art. 2o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Posto Revendedor-PR: Instalação onde se exerça a atividade de revenda varejista de 

combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis 

automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de combustíveis 

automotivos e equipamentos medidores. 

II - Posto de Abastecimento-PA: Instalação que possua equipamentos e sistemas para o 

armazenamento de combustível automotivo, com registrador de volume apropriado para o 

abastecimento de equipamentos móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves, 

embarcações ou locomotivas; e cujos produtos sejam destinados exclusivamente ao uso do 

detentor das instalações ou de grupos fechados de pessoas físicas ou jurídicas, previamente 

identificadas e associadas em forma de empresas, cooperativas, condomínios, clubes ou 

assemelhados. 

III - Instalação de Sistema Retalhista-ISR: Instalação com sistema de tanques para o 

armazenamento de óleo diesel, e/ou óleo combustível, e/ou querosene iluminante, destinada 

ao exercício da atividade de Transportador Revendedor Retalhista.  

IV - Posto Flutuante-PF: Toda embarcação sem propulsão empregada para o armazenamento, 

distribuição e comércio de combustíve is que opera em local fixo e determinado. 

Art. 3o Os equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e a distribuição de 

combustíveis automotivos, assim como sua montagem e instalação, deverão ser avaliados 

quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 
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Parágrafo único. Previamente à entrada em operação e com periodicidade não superior a cinco 

anos, os equipamentos e sistemas, a que se refere o caput deste artigo deverão ser testados e 

ensaiados para a comprovação da inexistência de falhas ou vazamentos, segundo 

procedimentos padronizados, de forma a possibilitar a avaliação de sua conformidade, no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação.  

Art. 4o O órgão ambiental competente exigirá as seguintes licenças ambientais: 

I - Licença Prévia-LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 

aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação; 

II - Licença de Instalação-LI: autoriza a instalação do empreendimento com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação-LO: autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo 

cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação. 

§ 1o As licenças Prévia e de Instalação poderão ser expedidas concomitantemente, a critério 

do órgão ambiental competente. 

§ 2o Os estabelecimentos definidos no art. 2º que estiverem em operação na data de 

publicação desta Resolução, ficam também obrigados à obtenção da licença de operação. 

Art. 5o O órgão ambiental competente exigirá para o licenciamento ambiental dos 

estabelecimentos contemplados nesta Resolução, no mínimo, os seguintes documentos: 

I - Para emissão das Licenças Prévia e de Instalação: 

a) projeto básico que deverá especificar equipamentos e sistemas de monitoramento, proteção, 

sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem, tanques de armazenamento de 

derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios de 

acordo com as Normas ABNT e, por diretrizes definidas pelo órgão ambiental competente; 

b) declaração da prefeitura municipal ou do governo do Distrito Federal de que o local e o 

tipo de empreendimento ou atividade está em conformidade com o Plano Diretor ou similar. 

c) croqui de localização do empreendimento, indicando a situação do terreno em relação ao 

corpo receptor e cursos d'água e identificando o ponto de lançamento do efluente das águas 
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domésticas e residuárias após tratamento, tipos de vegetação existente no local e seu entorno, 

bem como contemplando a caracterização das edificações existentes num raio de 100 m com 

destaque para a existência de clínicas médicas, hospitais, sistema viário, habitações 

multifamiliares, escolas, indústrias ou estabelecimentos comerciais; 

d) no caso de posto flutuante apresentar cópia autenticada do documento expedido pela 

Capitania dos Portos, autorizando sua localização e funcionamento e contendo a localização 

geográfica do posto no respectivo curso d'água; 

e) caracterização hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das águas subterrâneas, 

identificação das áreas de recarga, localização de poços de captação destinados ao 

abastecimento público ou privado registrados nos órgãos competentes até a data da emissão 

do documento, no raio de 100 m, considerando as possíveis interferências das atividades com 

corpos d'água superficiais e subterrâneos; 

f) caracterização geológica do terreno da região onde se insere o empreendimento com análise 

de solo, contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão; 

g) classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o Sistema de 

Armazenamento Subterrâneo de Combustível - SASC e enquadramento deste sistema, 

conforme NBR 13.786; 

h) detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes provenientes dos tanques, áreas 

de bombas e áreas sujeitas a vazamento de derivados de petróleo ou de resíduos oleosos; 

i) previsão, no projeto, de dispositivos para o atendimento à Resolução CONAMA no 9, de 

1993, que regulamenta a obrigatoriedade de recolhimento e disposição adequada de óleo 

lubrificante usado. 

II - Para a emissão de Licença de Operação: 

a) plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos operacionais;  

b) plano de resposta a incidentes contendo: 

1.comunicado de ocorrência; 

2. ações imediatas previstas; e 

3. articulação institucional com os órgãos competentes; 

c)atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros; 

d) programa de treinamento de pessoal em: 



 

 - 161 -  

1.operação; 

2.manutenção; 

3. e resposta a incidentes; 

e) registro do pedido de autorização para funcionamento na Agência Nacional de Petróleo-

ANP; 

f) certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade 

Industrial-INMETRO, ou entidade por ele credenciada, atestando a conformidade quanto a 

fabricação, montagem e comissionamento dos equipamentos e sistemas previstos no art. 4o 

desta Resolução; 

g) para instalações em operação definidas no art. 2o desta Resolução, certificado expedido 

pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada, atestando a inexistência de vazamentos. 

§ 1o Os estabelecimentos definidos no art. 2o que estiverem em operação na data de 

publicação desta Resolução para a obtenção de Licença de Operação deverão apresentar os 

documentos referidos neste artigo, em seu inciso I, alíneas "a", "b" (que poderá ser substituída 

por Alvará de Funcionamento), "d", "g", "h”, "i" e inciso II, e o resultado da investigação de 

passivos ambientais, quando solicitado pelo órgão ambiental licenciador. 

§ 2o Os estabelecimentos abrangidos por esta Resolução ficam proibidos de utilizarem 

tanques recuperados em instalações subterrâneas-SASCs 

Art. 6o Caberá ao órgão ambiental competente definir a agenda para o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos identificados no art. 1o em operação na data de publicação 

desta Resolução. 

§ 1o Todos os empreendimentos deverão, no prazo de seis meses, a contar da data de 

publicação desta Resolução, cadastrar-se junto ao órgão ambiental competente. As 

informações mínimas para o cadastramento são aquelas contidas no Anexo I desta Resolução. 

§ 2o Vencido o prazo de cadastramento, os órgãos competentes terão prazo de seis meses para 

elaborar suas agendas e critérios de licenciamento ambiental, resultante da atribuição de 

prioridades com base nas informações cadastrais. 

Art. 7o Caberá ao órgão ambiental licenciador, exercer as atividades de fiscalização 

dos empreendimentos de acordo com sua competência estabelecida na legislação em vigor. 
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Art. 8o Em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de perigo ao meio 

ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os proprietários, 

arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os 

fornecedores de combustível que abastecem ou abasteceram a unidade, responderão 

solidariamente, pela adoção de medidas para controle da situação emergencial, e para o 

saneamento das áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo órgão 

ambiental licenciador. 

§ 1o A ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deverá ser comunicada 

imediatamente ao órgão ambiental competente após a constatação e/ou conhecimento, isolada 

ou solidariamente, pelos responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas. 

§ 2o Os responsáveis pelo estabelecimento, e pelos equipamentos e sistemas, 

independentemente da comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, deverão 

adotar as medidas emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os 

impactos às pessoas e ao meio ambiente. 

§ 3o Os proprietários dos estabelecimentos e dos equipamentos e sistemas deverão promover 

o treinamento, de seus respectivos funcionários, visando orientar as medidas de prevenção de 

acidentes e ações cabíveis imediatas para controle de situações de emergência e risco. 

§ 4o Os tanques subterrâneos que apresentarem vazamento deverão ser removidos após sua 

desgaseificação e limpeza e dispostos de acordo com as exigências do órgão ambiental 

competente. Comprovada a impossibilidade técnica de sua remoção, estes deverão ser 

desgaseificados, limpos, preenchidos com material inerte e lacrados. 

§ 5o Responderão pela reparação dos danos oriundos de acidentes ou vazamentos de 

combustíveis, os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento e/ou 

equipamentos e sistemas, desde a época da ocorrência. 

Art. 9o Os certificados de conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação, 

referidos no art. 3o desta Resolução, terão sua exigibilidade em vigor a partir de 1o de janeiro 

de 2003. 

Parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2002, o órgão ambiental competente, responsável 

pela emissão das licenças, poderá exigir, em substituição aos certificados mencionados no 

caput deste artigo, laudos técnicos, atestando que a fabricação, montagem e instalação dos 

equipamentos e sistemas e testes aludidos nesta Resolução, estão em conformidade com as 
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normas técnicas exigidas pela ABNT e, na ausência destas, por diretrizes definidas pelo órgão 

ambiental competente. 

Art. 10. O Ministério do Meio Ambiente deverá formalizar, em até sessenta dias, contados a 

partir da publicação desta Resolução, junto ao Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO, a lista de equipamentos, sistemas e serviços 

que deverão ser objeto de certificação, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 

Art. 11. A cada ano, no segundo trimestre, a partir de 2003, o Ministério do Meio Ambiente 

deverá fornecer ao CONAMA informações sobre a evolução de execuções das medidas 

previstas nesta Resolução, por Estado, acompanhadas das análises pertinentes. 

Art. 12. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às sanções 

previstas nas Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981; 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no 

Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SARNEY FILHO 

Presidente do CONAMA  

  JOSÉ CARLOS CARVALHO 

   Secretário-Executivo 

 

ANEXO  

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO:  

NOME: 

Doc. Identidade: Órgão Expedidor: UF: CPF: 

End.: No: 

Bairro: CEP: Município: UF: 

Telefone p/ Contato: Fax: E-mail: 

(       )    (         )       

         

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 
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NOME / RAZÃO SOCIAL: NOME FANTASIA: 

Endereço: 

Bairro: CEP: Município: UF: 

Inscrição Estadual:    
CNPJ no: 

Inscrição Municipal: 

Endereço p/correspondência: No: 

Bairro: CEP: Município: UF: 

Contato Nome: Cargo: 

Telefone p/ Contato: Fax: E-mail: 

(       )    (        )       

Registro na ANP No: Registro Anterior na ANP: 

Coordenada Geográfica (Lat/Long) 

              

3. DADOS DA DISTRIBUIDORA(S)/FORNECEDORA(S) 

Razão Social: Nome p/ contato: 

End. p / correspondência: no: 

Bairro: Telefone: (     ) E-mail: 

CEP: Município: UF: 

     

4. PROPRIETÁRIO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS: 

Razão Social: Nome p/ contato: 

End. p / correspondência: no 

Bairro: Telefone: (     ) e-mail: 
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CEP: Município: UF: 

CNPJ ou CPF: 

Obs. Importante 

     

Observação: caso haja proprietários diferentes para os equipamentos e sistemas, informar aqui 

conforme o exemplo: "os tanques no 3 e 4 pertencem à distribuidora XY, os tanques 1,2 e 3 

pertencem ao posto". 

5. RELAÇÃO/SITUAÇÃO DOS TANQUES 

Em 

operação 
Tanque 

no 

Combustível 

(7) 

Volume 

do 

Tanque 

(em 

litros) 

Tipo de 

Tanque 

(8) 

Ano de 

instalação 

do tanque 

Teste de 

estanqueidade 

(9) 

Foi verificado 

vazamento no 

tanque? (10) S N 

01                         

02                         

03                         

04                         

05                         

06                         

07                         

08                         

09                         

10                         

(7) Tipo de Combustível: é um código, ver tabela anexa. Caso o tanque tenha três 

compartimentos, adapte a simbologia, por exemplo: gasolina, álcool e gasolina use o símbolo 

GAG 
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(8) Tipo de Tanque: é um código, ver tabela anexa.(página 14.) 

(9) e (10) Caso tenha sido realizada teste de estanqueidade ou se houve vazamento informar a 

época no formato "mês/ano", por exemplo: 08/97. 

6. RELAÇÃO/SITUAÇÃO DAS LINHAS/BOMBAS 

7. VOLUME DE COMBUSTÍVEL MOVIMENTADO/MÊS: (fazer média dos últimos seis 

meses) 

Tipo de combustível Volume movimentado/mês (em litros) 

Gasolina    

Álcool    

Diesel     

Querosene    

 

8. QUESTIONAMENTOS: 

(Sempre que necessário preencha em folha anexa não esquecendo de assina-la ao final) 

a) Já foram substituídos tanques? Se a resposta for sim, informar: motivo quantidade e data: 

b) Existem poços de monitoramento das águas subterrâneas? Se positivo, informar data da 

última coleta, resultado da análise: 

c) Existe dispositivo de recuperação dos gases do(s) tanque(s)? Se afirmativo, descrever qual: 

d) Quais os métodos de detecção de vazamentos em tanques adotados pelo posto?  

e) Existe proteção catódica para o sistema de armazenamento de combustível? 

f) Caso exista proteção catódica, qual a freqüência e ultima data de manutenção do sistema 

anti-corrosão? 

9. ÁREA DO EMPREENDIMENTO : 

Área total do terreno:             m2 Área construída:                     m2 

Observação: incluir todas as áreas de administração e serviços vinculados ao proprietário ou 

locador do empreendimento, comércio varejista de combustíveis 
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10. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (assinale todas que forem responsabilidade do 

proprietário ou locador do comércio varejista de combustíveis): 

10.1. LAVAGEM DE VEÍCULOS ( ) SIM ( ) NÃO 

Caso Afirmativo informar média de lavagem veículos/dia ________________ 

10.2. TROCA DE ÓLEO ( ) SIM ( ) NÃO 

Caso Afirmativo informar: 

a) possui caixa separadora água/óleo ( ) SIM ( ) NÃO 

b) destino final do óleo coletado ____________________________________ 

10.3. BORRACHARIA ( ) SIM ( ) NÃO 

10.4. Existem instalações para o abastecimento de gás natural veicular ( ) SIM ( ) NÃO 

*Caso afirmativo descrever os equipamentos/sistemas em folha anexa. 

10.5 Há venda ou estoque de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) ( ) SIM ( ) NÃO 

10.6 OUTROS (lanchonete, loja de conveniência, restaurante,bar, etc.) ( ) SIM ( ) NÃO 

Especificar ____________________________________________________ 

11. LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

11.1 ZONA URBANA: 

( ) SIM ( ) NÃO 

Caso afirmativo é Residencial ( ) Comercial ( ) 

11.2 ZONA RURAL: 

( ) SIM ( ) NÃO 

11.3 ZONA FLUVIAL/LACUSTRE: 

( ) SIM ( ) NÃO 

11.4 ZONA MARÍTIMA: 

( ) SIM ( ) NÃO 

11.5.OUTRA: 

( ) SIM ( ) NÃO 

Caso afirmativo no item 11.5 citar qual. 
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12. ASSINALE CONFORME O AMBIENTE EM TORNO DO EMPREENDIMENTO NUM 

RAIO DE 100m 

   S N 

- Rua com galeria de drenagem de águas  (  ) (  ) 

- Rua com galeria de esgotos ou de serviços (  ) (  ) 

- Esgotamento Sanitário em fossas em áreas urbanas (  ) (  ) 

- Edifício multifamiliar sem garagem subterrânea até quatro andares (  ) (  ) 

- Edifício multifamiliar com garagem subterrânea com mais de quatro 

andares 
(  ) (  ) 

- favela em cota igual ou inferior (  ) (  ) 

- edifícios de escritórios comerciais com mais de quatro andares (  ) (  ) 

- garagem ou túnel construídos no subsolo (  ) (  ) 

- poço de água artesiano ou não, para consumo doméstico (  ) (  ) 

- casa de espetáculos ou templos religiosos (  ) (  ) 

- hospital (  ) ( ) 

- metrô (  ) (  ) 

- transporte ferroviário de superfície (  ) (  ) 

- atividades industriais de risco conforme NB-16 (  ) (  ) 

- água do subsolo utilizada para consumo público da cidade (  ) (  ) 

- corpos naturais superficiais de água destinados:       

a) abastecimento doméstico (  ) (  ) 

b) proteção das comunidades aquáticas (  ) (  ) 

c) recreação de contato primário (  ) (  ) 

d) irrigação (  ) (  ) 

e) criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação 

humana 
(  ) (  ) 
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f) drenagem (  ) (  ) 

13. FONTES DE ÁGUA UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO 

(       ) Rede pública:    

(       ) Poço Tubular: Informar se possível a profundidade 

(       ) Nascente(s):    

(       ) Lago/lagoa(s): Nome(s): 

(       ) Arroio(s): Nome(s): 

(       ) Rio(s): Nome(s): 

14. LANÇAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS / SANITÁRIOS (assinale) 

14.1 - Sistema de Tratamento:    

14.2 - Corpo Receptor (local de 

lançamento) 
   

15. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Indicar o destino dos seguintes resíduos sólidos (não deixe campo em branco, informe 

"atividade inexistente" quando for o caso) 

Tipo de resíduo Destino Final (agente/local) 

Embalagens de óleo lubrificante     

Filtros de óleo    

Outras embalagens (xampu, limpa-vidros, 

removedores, etc.) 

   

Resíduos de borracharia    

Areia e lodo do fundo do(s) separador(es), 

água/óleo e caixas de areia 

   

Outros resíduos (administração, restaurante, 

etc.) 
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16. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONTROLE: 

- Controle de Estoques (   ) manual 

Sim 

(   ) automático 

Não 

- Monitoramento Intersetorial automático (   ) (   ) 

- Poços de Monitoramento de águas subterrâneas (   ) (   ) 

- Poços de Monitoramento de vapor (   ) (   ) 

- Válvula de retenção junto a Bombas (   ) (   ) 

- Proteção contra derramamento (   ) (   ) 

Câmara de acesso a boca de visita do tanque (   ) (   ) 

Contenção de vazamento sob a unidade abastecedora (   ) (   ) 

Canaleta de contenção da cobertura (   ) (   ) 

Caixa separadora de água e óleo (   ) (   ) 

- Proteção contra transbordamento (   ) (   ) 

Descarga selada (   ) (   ) 

Câmara de contenção de descarga (   ) (   ) 

Válvula de proteção contra transbordamento (   ) (   ) 

Válvula de retenção de esfera flutuante (   ) (   ) 

Alarme de transbordamento (   ) (   ) 

- Outros (descrever)       

17. PISOS 

Pisos Tipos de Piso 

Área de abastecimento    

Área de troca de óleo    
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Área de descarga    

Área de lavagem    

Outros    

18. LOCAL, DATA, NOME, CARGO E ASSINATURA 

Razão Social: 

End. p / correspondência: nº 

Bairro: Telefone: (     ) e-mail: 

CEP: Município: UF: 

    

Assinatura (Rubricar cada folha) 

TABELA - TIPO DE TANQUE 

COD TIPO DE TANQUE 
VOLUM

E 

1 TANQUE DESCONHECIDO    

2 TANQUE DE AÇO CARBONO – ABNT – NB 190 10.000 

3 IDEM 15.000 

4 IDEM 20.000 

5 

TANQUE SUBTERRÂNEO DE RESINA TERMOFIXA 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO – PAREDE SIMPLES –

ABNT – NBR 13212 

15.000 

6 IDEM: TANQUE NÃO COMPARTIMENTADO  30.000 

7 IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L) 30.000 

8 

TANQUE SUBTERRÂNEO DE RESINA TERMOFIXA 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO – PAREDE DUPLA – ABNT 

– NBR 13212 

15.000 
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9 IDEM: TANQUE NÃO COMPARTIMENTADO 30.000 

10 IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L) 30.000 

11 
TANQUE ATMOSFÉRICO SUBTERRÂNEO EM AÇO CARBONO 

 - ABNT – NBR 13312 – PAREDE SIMPLES COM REVESTIMENTO 
15.000 

12 IDEM 30.000 

13 IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L) 30.000 

14 
TANQUE ATMOSFÉRICO SUBTERRÂNEO DE AÇO CARBONO 

DE PAREDE DUPLA METÁLICA – ABNT – NBR 13785 
15.000 

15 IDEM 30.000 

16 IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L) 30.000 

17 

TANQUE ATMOSFÉRICO SUBTERRÂNEO DE AÇO CARBONO 

DE PAREDE DUPLA NÃO METÁLICA – ABNT – NBR 13785 

(TANQUE JAQUETADO) 

15.000 

18 IDEM 30.000 

19 IDEM: TANQUE COMPARTIMENTADO (15.000 + 15000 L) 30.000 

20 AÉREO    

21 

OUTROS – Especificar no formulário – em caso de equipamentos de 

armazenamento não constantes na lista acima, apresentar cópia da 

certificação por órgão certificador oficial (mesmo estrangeiro) 

   

ANEXO II 

Válvula de 

retenção 
Bomba 

no 

Ligada ao 

Tanque no 

Material 

da linha 

Data de 

instalação 

da linha 

Tem 

Filtro? Fundo 

do 

tanque 

Pé da 

bomba 

Data do teste de 

estanqueidade 
Observação 
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Anexo 2 

LEI DOS POSTOS Nº 16786 DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 

LEI Nº 16.786/2002 

Ementa: Institui procedimentos para licenciamento, construção e instalação de posto de 

abastecimento de combustíveis e lava-jato no Município do Recife. 

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E 

EU, EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A Licença para instalação e operação de posto de abastecimento de combustíveis e/ou 

prestador de serviços afins e lava-jatos no Município do Recife dependerá de autorização 

municipal, respeitados os critérios e procedimentos estabelecidos na legislação municipal, 

estadual e federal. 

Art. 2º Para os efeitos desta lei, Posto de Abastecimento de Combustíveis é o estabelecimento 

destinado à revenda a varejo de combustíveis automotivos líquidos e gasosos ao consumidor 

final. 

Art. 3º O Posto de abastecimento de combustíveis poderá ser: 

I - Posto Revendedor: aquele que tem por atividade exclusiva a revenda varejista de 

combustíveis e lubrificantes, dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento, 

medição de combustíveis, calibragem de pneus e suprimento de água; 

II - Posto de Serviço: aquele que além de exercer preponderantemente a atividade prevista no 

inciso anterior, também se dedica a uma ou mais das atividades afins abaixo listadas: 

a) Lavagem de veículos; 

b) Lubrificação de veículos; 

c) Revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP; 

d) Simples serviços de manutenção de veículos, exceto serviços de lanternagem e pintura; 

e) Pequeno comércio e/ou serviços. 
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Parágrafo único. É proibida, no posto de abastecimento de combustíveis, a instalação de 

atividades que possam produzir faísca e/ou que manuseiem produtos químicos inflamáveis e 

poluentes.  

Art. 4º O posto de abastecimento de combustíveis deverá atender aos critérios de projeto, 

montagem e operação, determinados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente e ao disposto nesta Lei.  

Art. 5º A atividade de posto de abastecimento de combustíveis é considerada como: 

I - geradora de incômodo à vizinhança pela natureza de som e ruído, poluição atmosférica, 

riscos de segurança e resíduos com exigências sanitárias, devendo atender a todos os 

requisitos estabelecidos na Lei Nº 16.289/97; 

II - geradora de incômodo no tráfego, devendo atender às determinações constantes nas Leis 

Nº 16.176/96, Nº 16.290/97 e Nº 16.719/01. 

CAPÍTULO II 

DAS EXIGÊNCIAS DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

Art. 6º A instalação de Posto de Abastecimento de combustíveis deverá atender às seguintes 

condições: 

I - manter a distância mínima de 200,00m (duzentos metros) de túneis, pontes e viadutos, 

medidos a partir do limite do terreno; 

II - ter o terreno área mínima de 900m2 (novecentos metros quadrados) e possuir testadas 

mínimas de: 

a) 50,00m (cinqüenta metros) quando localizados em corredores de transporte metropolitano e 

corredores de transporte urbano principal (Lei Nº16.176/96 - Anexo 7); 

b) 30,00m (trinta metros) quando localizados em corredores de transporte urbano secundário e 

demais vias (Lei N.º16.176/96 - Anexo 7). 

III - atender as edificações e os apoios de coberta aos índices urbanísticos estabelecidos nas 

Leis Nº 16.176/96, Nº 16.290/97 e Nº 16.719/01; 

IV - adotar para os equipamentos e instalações os afastamentos mínimos conforme fixados na 

tabela abaixo: 
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V - construir canaleta com a largura e profundidade mínimas de 0,10m (dez centímetros), 

coberta por grelha, em toda a extensão nos limites do terreno com o logradouro público, 

respeitando as áreas destinadas a solo natural e ligada à rede de águas pluviais; 

 
Afastamentos Mínimos (m) 
 

 
 
Para/De  
 
 

Alinhamento Logradouro 
 

Divisas Laterais 
 

Edificações 
 

BOMBA DE 
ABASTECIMEN

TO 
 
 

Afastamento Frontal da zona em que se 
localiza (Leis N.º 16.176/96, N.º 
16.290/97 e N.º 16.719/01) 
 

4,00 
 
 

4,00 
 
 
 

TANQUE 

SUBTERRÂNEO 

 

3,00 
 
 

3,00 
 

3,00 
 

PROJEÇÃO DA 
COBERTA 

 

- 
 
 

3,00 
 
 

- 
 

 

VI - possuir revestimento impermeável e resistente a derivados de petróleo e álcool nos pisos 

das áreas de abastecimento, descarga, lavagem de veículos e troca de óleo, que deverão ter 

declividade mínima de 1% (um por cento) e ter sistema de drenagem independente da 

drenagem pluvial, para escoamento das águas residuárias, interligado ao Separador de Água e 

Óleo - S.A.O; 

VII - ser indicado em planta o respiro do tanque de combustível e atender aos seguintes 

requisitos: 

a) ser atrelado à edificação do posto, distando no mínimo 3,00m (três metros) dos 

afastamentos laterais e do alinhamento frontal; 

b) não estar instalado abaixo da coberta do posto e respeitar uma altura mínima de 5,00m 

(cinco metros), acima do piso; 

c) manter a distância mínima de 3,00 (três metros) para a Central de Compressão e 

Armazenamento de Gás Combustível - CCA. 

Art. 7º O posto de abastecimento de combustíveis deverá adotar o Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustível (SASC), obedecendo as normas da ABNT - Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente e ao 

órgão ambiental estadual competente. 

Art. 8º A elaboração do projeto de instalação da Central de Compressão e Armazenamento de 

Gás Combustível - CCA e a localização dos pontos de abastecimento de gás - dispensers para 

posto de abastecimento de combustíveis, deverá atender aos critérios de projeto, montagem e 

operação, determinados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e atender às 

seguintes condições: 

I A CCA deverá ser isolada e obrigatoriamente dotada de paredes corta- fogo nas divisas 

laterais e fundos do terreno; 

II As paredes corta- fogo deverão ter a altura mínima de 4,00m (quatro metros), e ultrapassar, 

no mínimo, 0,50m (cinqüenta centímetros) do ponto mais alto do compressor; 

III Poderá ser utilizado gradil metálico como elemento de fechamento da CCA em sua face 

voltada para a testada frontal do terreno e na passagem de acesso à sua área interna; quando o 

terreno possuir mais de 01 (uma) testada, será considerada como a frente do terreno a divisa 

do endereço constante na Certidão de Registro no Cartório Geral de Imóveis; 

IV Quando a central for coberta, não será permitida qualquer construção ou instalação sobre a 

mesma, sendo vetado o uso de materiais combustíveis e madeiramento para sua estruturação; 

V A CCA deverá ser projetada de modo a garantir iluminação e ventilação natural contínuas, 

independente da adoção de sistemas mecânicos para tais fins, impedindo o acúmulo de gás no 

interior da central e facilitando sua dispersão no caso de um eventual vazamento; 

VI - A CCA, definida pelos limites externos das paredes corta- fogo e/ou do gradil metálico 

que a isolam, deverá atender aos seguintes afastamentos: 

Área Delimitada da 
CCA 
 

Afastamentos Mínimos (m) 
 

 
 

Gradil Metálico 
 

Parede Corta-Fogo 
 

Alinhamento 
Logradouro 
 
 

10,00m ou o Afastamento Frontal 
da Zona em que se localiza, quando 
este for mais restritivo - (Leis Nº 
16.176/96, Nº 16.290/97 e Nº 
16.719/01) 
 

10,00m ou o Afastamento 
Frontal da Zona em que se 
localiza, quando este for mais 
restritivo - (Leis Nº 16.176/96, 
Nº 16.290/97 e Nº 16.719/01) 
 

Divisas Laterais e 
Fundos 

- 
 
 

1,50 
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Construções, Janelas ou 
Aberturas 
 

3,00 
 

1,50 
 
 

Ilha de Abastecimento 
de GNV 
 

5,00 
 

3,00 
 

Ilha de Abastecimento 
Combustíveis Líquidos 
 

5,00 
 
 

3,00 
 
 

Bocas dos Tanques de 
Combustíveis Líquidos 
 

5,00 
 
 

3,00 
 

Armazenamento e/ou 
Revenda de GLP 
 

20,00 
 
 

20,00 
 
 

Ponto de chama aberta 
 

7,50 
 

7,50 
 

 

VII As Unidades de Abastecimento de Gás - dispensers, deverão ser locadas de modo a atender 
os afastamentos mínimos dispostos na tabela abaixo: 

 
Dispenser 
 

Afastamentos Mínimos (m) 
 
 

Alinhamento Logradouro 
 
 

O Afastamento Frontal da Zona em que 
se localiza (Leis Nº 16.176/96, Nº 
16.290/97 e Nº 16.719/01) 
 

Limite de Propriedade 
 

5,00 
 

Edificações, Janelas ou Aberturas 
 

5,00 
 

Outra Unidade de Abastecimento de GNV 
 

3,00 
 
 

Unidade Abastecimento Combustíveis Líquidos 
 

3,00 
 

Bocas dos Tanques de Combustíveis Líquidos 
 

3,00 
 
 

Armazenamento e/ou Revenda de GLP 
 

20,00 
 

Ponto de chama aberta 
 

7,50 
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VIII Os afastamentos para a área do(s) compressor(es) e da estocagem, bem como outros 

critérios técnicos que não tenham sido expressamente contemplados e/ou modificados por esta 

Lei deverão atender ao disposto nas normas técnicas da ABNT; 

IX A canaleta por onde passa a tubulação de gás que conecta o dispenser à CCA deverá distar 

no mínimo 20,00m (vinte metros) de qualquer ponto de armazenamento e/ou revenda de GLP; 

X O ponto de saída de ar do compressor da CCA deverá ser obrigatoriamente direcionado 

para a via pública. 

Parágrafo único. Os afastamentos determinados neste artigo seguirão o critério mais restritivo, 

quando houver conflito com o que estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT. 

Art. 9º A incorporação da atividade de Gás Natural Veicular - GNV aos postos de 

abastecimento de combustíveis, dependerá da aprovação de dois processos distintos, 

consoante o disposto na legislação municipal em vigor, a saber: 

I Projeto de construção da Central de Compressão e Armazenamento de GNV - CCA; e 

II Projeto de Instalação do Ramal de Serviço de Gás, a partir da caixa de válvulas da 

derivação do ramal de distribuição até o conjunto de regulagem e medição. 

CAPÍTULO III DAS ATIVIDADES AFINS E AGREGADAS 

Art. 10 - O Posto de serviço poderá instalar as atividades abaixo relacionadas, desde que não 

prejudique a atividade principal de revenda de combustíveis: 

I pequeno comércio e/ou serviços: deverá dispor de área de estacionamento compatível com 

as dimensões do estabelecimento, de modo a não interferir com o fluxo interno de circulação 

de veículos das outras atividades do posto, obedecendo o número de vagas determinado nas 

Leis N.º 16.176/96, N.º 16.290/97 e N.º 16.719/01, não podendo o número resultante ser 

inferior a 03 (três) vagas. 

II troca de óleo/lubrificação ou serviço de lavagem de veículos, que deverá respeitar as 

seguintes condições: 

a) obedecer aos afastamentos mínimos exigidos nas Leis N.º 16.176/96, N.º 16.290/97 e N.º 

16.719/01; 
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b) possuir canaleta dimensionada com a largura e profundidade mínimas de 0,07m (sete 

centímetros), em todo o perímetro interno do box ou no eixo central da área de piso, para 

captação das águas servidas, interligada ao S.A.O; 

c) possuir caixas de retenção para tratamento dos resíduos de areias, óleos e graxas, antes de 

serem lançados na rede pública; 

d) possuir revestimento impermeável e resistente a derivados de petróleo e álcool, nos pisos 

das áreas de abastecimento, descarga, lavagem de veículos e troca de óleo, com sistema de 

escoamento ligado ao S.A.O e independente da drenagem de águas pluviais. 

III Revenda de gás liqüefeito de petróleo - GLP, que deverá ser efetuada em área adequada 

para estocagem dos botijões, obedecendo aos seguintes requisitos: 

a) ser pavimentada e cercada, de forma a ficar isolada das demais atividades do 

estabelecimento, principalmente do fluxo de veículos; 

b) obedecer às normas técnicas, no que diz respeito ao armazenamento e manuseio do 

produto, de forma a preservar a segurança do público consumidor; 

c) respeitar a distância mínima de 15,00m (quinze metros), do depósito de armazenamento de 

GLP para as divisas do terreno e/ou para qualquer outra instalação/edificação do posto, 

inclusive dos pontos de chama aberta e bombas medidoras de combustível. 

CAPÍTULO IV 

LAVA-JATO ENQUANTO ESTABELECIMENTO AUTÔNOMO 

Art. 11 Para os efeitos desta Lei, lava-Jato é o estabelecimento cuja atividade principal é o 

serviço de lavagem de veículos, sendo considerado como Potencialmente Geradora de 

Interferência no Tráfego e Geradora de Incômodo à Vizinhança pela natureza de som e ruído, 

poluição atmosférica e resíduos com exigências sanitárias, devendo atender aos índices 

urbanísticos e aos demais parâmetros estabelecidos nas Leis N.º 16.176/96, N.º 16.289/97, N.º 

16.290/97 e N.º 16.719/01. 

Parágrafo único. O Lava-jato deverá dispor de área bastante para espera dos veículos em 

atendimento, que deverão permanecer estacionados no interior do estabelecimento, de modo a 

permitir a livre circulação interna e não interferir no trânsito local. 

Art. 12.Os projetos para a instalação de lava-jatos, deverão atender às seguintes condições: 
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I manter a distância mínima de 200,00m (duzentos metros) de túneis, pontes e viadutos, 

medidos a partir do limite do terreno; 

II obedecer os afastamentos previstos nas Leis N.º 16.176/96, N.º 16.290/97 e N.º 16.719/01 

para as edificações e apoios de coberta, exceto a área de lavagem e serviços que deverá 

respeitar o afastamento mínimo de 4,00m (quatro metros) para as divisas laterais e de fundos, 

atendendo às Leis supracitadas para a determinação do Afastamento Frontal. 

III construir canaleta com a largura e profundidade mínimas de 0,10m (dez centímetros), 

coberta por grelha, em toda a extensão das áreas de funcionamento das atividades fins e em 

toda a extensão dos limites do terreno com o logradouro público. 

IV - possuir revestimento impermeável e resistente a derivados de petróleo e álcool, nos pisos 

das áreas de descarga, lavagem de veículos e troca de óleo, com sistema de escoamento 

independente da drenagem de águas pluviais. 

V canalizar e conduzir as águas provenientes da lavagem de carros às caixas separadoras de 

retenção e tratamento dos resíduos de areia, óleos e graxas, antes de serem lançados na rede 

pública geral. 

VI possuir reservatório exclusivo para armazenamento de óleo lubrificante usado e/ou 

contaminado, sendo proibido o lançamento desses produtos nas galerias pluviais ou no meio 

ambiente, respeitando as determinações do órgão ambiental estadual competente. 

CAPÍTULO V 

DAS RESTRIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO 

Art. 13 É vedada a instalação de postos de abastecimento de combustíveis e lava-jatos nos 

seguintes locais: 

I - setores de Preservação Rigorosa das Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio 

Histórico-Cultural - ZEPHs (Lei nº16.176/96); 

II -zonas Especiais de Proteção Ambiental - ZEPAs (Lei nº16.176/96); 

III áreas de praças, parques urbanos, áreas de mananciais e remanescentes de reservas de 

matas e manguezais e reservas tombadas como de preservação ambiental em qualquer esfera 

governamental; 
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IV -áreas localizadas num raio de abrangência menor que 200m (duzentos metros) dos limites 

de: escolas de 1º e 2º graus, hospitais, creches, asilos e estabelecimentos que operem ou 

armazenem produtos inflamáveis e/ou explosivos; 

V terrenos localizados a uma distância linear menor que 500m (quinhentos metros) de 

qualquer ponto de terrenos onde estejam localizados estabelecimentos comerciais pré-

existentes cuja atividade primeira não seja relativa às atividades pleiteadas e que gere a 

concentração de um grande contigente de pessoas; 

VI orla litorânea, margens de rios, canais, lagoas, cursos dágua correntes, recursos hídricos de 

qualquer natureza e destinação, em áreas que não possuam o afastamento mínimo de 30,00m 

(trinta metros) destes recursos, contados a partir da linha dágua em maré alta; 

VII terrenos cujos acessos estejam localizados em vias públicas com larguras mínimas 

inferiores a 12,00m (doze metros); 

Parágrafo único. Será objeto de análise especial do órgão competente municipal a instalação 

das atividades supracitadas nas ZEPAs, quando se tratar de terrenos lindeiros a Rodovias 

Federais e Estaduais. 

Art. 14 Quanto à sua localização, o Posto de abastecimento de combustíveis e o Lava-jato 

deverão atender às seguintes condições: 

I - apresentar estudo, aprovado pelo órgão responsável pelo disciplinamento do trânsito da 

Cidade, definindo as condições de manobra, acessibilidade e saída do posto para os veículos 

dos clientes e transportadores de combustíveis (caminhões-tanque), mostrando raios de curva 

para manobras de acordo com as dimensões da pista, usos instalados no entorno e respeitando 

o sentido e categoria do tráfego existente na(s) via(s) de acesso ao posto, bem como outros 

fatores que possam influenciar as condições do tráfego. 

II - disciplinar os acessos de entrada e saída de veículos através de rebaixamento do meio-fio 

que poderá ser contínuo, devendo manter a distância mínima de 5,00m (cinco metros) a partir 

das esquinas e de 3,00m (três metros) para as divisas laterais do terreno, devendo ser fechada 

por elemento fixo como: canteiros, floreiras ou muretas, desde que respeitada a altura máxima 

de 0,50m (cinqüenta centímetros). 

Art. 15 As atividades e operações do Posto de abastecimento de combustíveis e do lava-jato 

deverão ser exercidas no interior do terreno dos mesmos, sendo proibida a ocupação e 

utilização de passeios e vias públicas para qualquer fim. 
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CAPÍTULO VI 

DO ABASTECIMENTO DOS POSTOS, DOS VEÍCULOS E DA TANCAGEM 

Art. 16 O abastecimento dos tanques de combustíveis líquidos dos postos deverá ocorrer em 

área reservada para tal fim, sendo obrigatória a destinação de área livre para manobra, 

estacionamento e escape rápido do veículo transportador, no interior do terreno, sendo 

proibida a ocupação de via pública para esta operação. 

Art. 17 Durante o abastecimento dos tanques, o posto deverá informar o procedimento em 

operação através de sinalização local, bem como identificar, por meio de inscrições 

específicas e legíveis, o conteúdo dos caminhões-tanque nas suas laterais, conforme 

determinações da regulamentação desta Lei. 

Art. 18 Deverão ser adotados procedimentos de segurança durante a operação de 

abastecimento dos tanques de armazenamento de combustíveis, com o isolamento da área das 

bocas de abastecimento dos tanques e da área ao redor do caminhão-tanque por meio de 

cavaletes ou cones indicativos. 

Art. 19 -Os Postos de abastecimento de combustíveis que não dispõem do SASC - Sistema de 

Armazenamento Subterrâneo de Combustível, deverão proceder sua adequação no prazo 

idêntico ao adotado pelo CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente e pelo órgão 

ambiental licenciador, atendendo aos critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, devendo efetuar, anualmente, testes de estanqueidade ou quando for determinado pelo 

órgão municipal e/ou estadual competente. 

Art. 20 É proibida a utilização de tanques usados e/ou recuperados na reforma e/ou construção 

de postos de abastecimento de combustíveis, sob pena de cancelamento do Alvará de 

Localização e Funcionamento e/ou não emissão do Habite-se/ Aceite-se. 

Art. 21 - Os tanques subterrâneos que apresentarem vazamento deverão ser removidos e/ou 

substituídos após desgaseificação e limpeza, sendo dispostos de acordo com as exigências do 

órgão ambiental competente. 

Parágrafo único. Caso seja comprovada a impossibilidade técnica de remoção dos tanques a 

que se refere o caput deste artigo, estes deverão ser desgaseificados, limpos, preenchidos com 

material inerte e lacrados. 

CAPÍTULO VII 

DA REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
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Art. 22 - Os projetos de postos de abastecimento de combustíveis e de estabelecimentos de 

lava-jato, em análise ou aprovados, mas que não possuam licença de construção e que não 

atendam às prescrições da presente Lei, serão considerados nulos, devendo ser apresentado à 

Prefeitura novo projeto inicial, para análise conforme os critérios da presente Lei. 

Art. 23 -Os postos de abastecimento de combustíveis e os estabelecimentos de lava-jato que já 

se encontram instalados, irregulares, operando sem o devido licenciamento e que sejam 

passíveis de adequação às prescrições da presente Lei, deverão apresentar à Prefeitura, no 

prazo máximo de 12 (doze) meses, contado a partir da publicação desta Lei, um Plano de 

Adequação constando de projeto, cronograma, definição das ações necessárias e seus 

respectivos prazos para execução, que não poderão exceder o prazo de 18 (dezoito) meses, 

sob pena da aplicação das penalidades indicadas nos incisos IV e V do Capítulo VIII. 

Art. 24 - Os postos de abastecimento de combustíveis e os estabelecimentos de lava-jato que 

se encontram irregulares, operando sem o devido licenciamento e que não sejam passíveis de 

adequação às prescrições da presente Lei, deverão apresentar novo projeto, para adequação às 

prescrições da legislação vigente até a publicação da presente Lei, no prazo máximo de 

12(doze) meses a partir da entrada em vigor desta Lei, sob pena da aplicação da penalidade do 

inciso V do Capítulo VIII. 

§ 1º - O Poder Executivo Municipal deverá apresentar à Câmara Municipal, no prazo máximo 

de 12(doze) meses contado a partir do encerramento do prazo definido no caput deste artigo, 

Projeto de Lei estabelecendo condições especiais para a legalização, que poderá ser onerosa, 

dos postos de abastecimento de combustíveis e dos estabelecimentos de lava-jato que, tendo 

apresentado projeto no prazo estabelecido no caput deste artigo, obedeçam aos critérios do 

menor impacto para o trânsito, para a segurança da população e o meio ambiente da cidade, 

conforme análise do Poder Executivo Municipal. 

§ 2º Os postos de abastecimento de combustíveis e os estabelecimentos de lava-jato que, 

mesmo tendo apresentado projeto no prazo estabelecido no caput deste artigo e em análise 

feita pelo Poder Executivo Municipal, não obedeçam aos critérios do menor impacto para o 

trânsito, para a segurança da população e o meio ambiente da cidade, não sendo, portanto, 

indicados para legalização de acordo com as condições especiais, deverão ser desativados e 

proceder à retirada dos equipamentos instalados, no prazo máximo de 6(seis) meses, contado 

a partir da publicação da Lei referente ao § 1º. 
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Art. 25 Os postos de abastecimentos de combustíveis e as bombas de abastecimento chamadas 

bombas de calçada, atualmente operando em logradouros públicos, a exemplo de calçadas, 

praças, jardins, etc., bem como os postos construídos e operando à margem ou sobre o leito de 

rios, lagoas ou canais, que tenham contrato de concessão com o Poder Executivo Municipal,  

para uso das respectivas áreas, deverão encerrar suas atividades e proceder a sua desativação e 

retirada dos equipamentos instalados, obrigatoriamente, na data de encerramento do referido 

contrato de concessão. 

§ 1º Os postos de abastecimento de combustíveis e as bombas de abastecimento, mencionados 

no caput deste artigo, que não tenham com o Poder Executivo Municipal contrato de 

concessão para uso da área que utilizam, deverão encerrar suas atividades com a imediata 

retirada dos equipamentos instalados, quando decorridos 5 (cinco) anos contado da publicação 

da presente Lei, sendo- lhes facultado, no prazo máximo de 12(doze) meses, a partir da 

vigência desta Lei, apresentar projeto de construção, para sua relocação, em área particular, 

nos parâmetros e condições da legislação vigente até a publicação da presente Lei, projeto 

esse que será objeto de análise pelo Poder Executivo nas mesmas condições, procedimentos e 

prazos estabelecidos no § 1º do Art. 24 desta Lei. 

§ 2º - Não será mais permitida qualquer concessão de uso do espaço público para instalação 

de postos de abastecimento de combustíveis e de estabelecimentos de lava-jato, bem como 

não será permitida a renovação de qualquer permissão desta natureza para uso do espaço 

público, que tenha sido concedida anteriormente à publicação desta Lei. 

CAPÍTULO VIII 

DAS PENALIDADES 

Art. 26 O descumprimento desta Lei e das normas complementares, sujeitará o infrator às 

penalidades seguintes: 

I advertência; 

II multa; 

III embargo; 

IV interdição do estabelecimento; 

V encerramento da atividade em caráter definitivo. 
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§ 1º - A pena de multa prevista no Inciso II deste artigo, que será aplicada cumulativamente 

com quaisquer das demais penalidades, consiste no pagamento de valores de no mínimo R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, no máximo, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

§ 2º .A gradação da multa levará em consideração: 

I a gravidade da infração; 

II os antecedentes do infrator. 

Art. 27 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou não, que importe inobservância 

por parte da pessoa natural ou jurídica, de dispositivos desta Lei e/ou normas 

complementares. 

Parágrafo único - Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, o(s) representante(s) 

legal(is) da pessoa natural ou jurídica e os da distribuidora dos combustíveis que revenda. 

Art. 28 Será caracterizada reincidência, a ocorrência durante 1(um) ano, de infração de 

mesma natureza e na mesma obra, serviço ou estabelecimento. 

Parágrafo único - Nessas reincidências, o valor da multa será acrescido em 20%(vinte por 

cento) em cada ocorrência, percentual esse aplicado sempre sobre o valor da última multa. 

Art.29.Quando da constatação de infração a qualquer dispositivo da presente lei, será o 

responsável notificado do fato, sendo- lhe assegurado o direito de defesa a ser exercido no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados após o recebimento da notificação, em processo 

dirigido ao titular da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do Município. 

§ 1º No prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de interposição da defesa, 

deverá ocorrer o julgamento cujo resultado será comunicado ao interessado no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos contados após a data do julgamento. 

§ 2º - Indeferida a defesa de que trata o caput deste artigo, juntamente com a comunicação do 

resultado do julgamento, será enviado o auto de infração correspondente, acompanhado de 

formulário próprio utilizado para os recolhimentos aos cofres municipais, contendo o valor da 

multa aplicada e o seu vencimento no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data do 

julgamento da defesa, com a opção do pagamento com desconto de 10% (dez por cento) do 

valor, desde que o notificado não se utilize do seu direito do recurso a que alude o parágrafo 

seguinte. 
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§ 3º - Em última instância administrativa, poderá o notificado recorrer do julgamento de sua 

defesa ao Conselho de Meio Ambiente - COMAM no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

contados após o recebimento do resultado do julgamento referido no § 1º, devendo esse 

recurso ser julgado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data do 

recurso e o seu resultado comunicado ao recorrente no prazo máximo de 10 (dez) dias para 

que o recorrente efetue o imediato pagamento do valor da multa, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês de atraso em relação ao vencimento constante da 

guia de recolhimento que lhe foi remetida. 

§ 4º Optando o notificado pelo pagamento do valor da multa no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos após o recebimento da notificação, terá ele assegurado um desconto de 20% (vinte 

por cento). 

§ 5º A notificação será oportuna tanto no curso quanto após a conclusão da obra do ato ou do 

fato tido como irregular e sujeito a infração. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 30 - Fica estabelecida a responsabilidade solidária, quanto ao cumprimento das normas 

legais municipais pelos proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo posto de 

abastecimento e o seu não cumprimento implicará a aplicação de penalidades.  

Art. 31 - Caberá à companhia distribuidora de combustível a responsabilidade de notificar 

oficialmente aos órgãos competentes qualquer irregularidade detectada na operação das 

atividades dos postos com os quais possua contrato para abastecimento de combustíveis e que 

possam gerar riscos à saúde pública, à segurança de terceiros e ao meio ambiente. 

Parágrafo único. Constatada a omissão da companhia distribuidora de combustível no que se 

refere ao caput deste artigo, fica caracterizada sua responsabilidade solidária pelo 

descumprimento das normas legais e do disposto nesta Lei, a qualquer título. 

Art. 32 As pessoas jurídicas autorizadas a construir ou ampliar as Unidades de Compressão e 

Distribuição de GNV ficam responsáveis perante o município pela execução dos serviços de 

instalação e construção, ainda que tenham contratado empresa prestadora de serviço. 

Art. 33 É de responsabilidade conjunta do órgão ambiental licenciador e do órgão municipal 

competente exercer as atividades de fiscalização dos empreendimentos e do cumprimento das 
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exigências desta Lei e de seu regulamento, de acordo com suas respectivas competências 

estabelecidas nas legislações vigentes. 

Art. 34 O Alvará de Localização e Funcionamento terá sua validade renovada anualmente, 

precedida da emissão do Laudo de Vistoria, após fiscalização e constatação do cumprimento 

de todas as exigências legais, regulamentares e técnicas pertinentes, bem como da 

permanência e continuidade das características construtivas da obra, instalações e edificações 

aprovadas e constantes do projeto original, apresentado para licenciamento e concessão do 

alvará de funcionamento. 

Parágrafo único. O estabelecimento que apresentar irregularidades ou alterações não 

licenciadas não terá renovado seu Alvará de Localização e Funcionamento e estará sujeito às 

penalidades previstas nesta Lei. 

Art. 35 É obrigatório o licenciamento ambiental para o posto de abastecimento de 

combustível e atividades a ele agregadas, bem como para o lava-jato, a ser concedido pelo 

órgão estadual competente, mediante sistema unificado e emissão das licenças cabíveis, com 

observância dos critérios fixados em seu próprio regulamento e demais leis pertinentes e que 

estejam de acordo com o planejamento e zoneamento ambiental do Estado e do Município. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata o caput deste artigo, que estiverem 

funcionando sem licenciamento ambiental e que sejam licenciáveis, terão o prazo de 90 

(noventa) dias para obtenção da licença e regularização de sua situação perante o Estado e o 

Município.  

Art. 36 As licenças concedidas nos termos desta Lei não eximem, a qualquer época, o autor 

do projeto, o executante ou técnico responsável das obras e o proprietário do estabelecimento 

autorizado, de suas responsabilidades técnicas e legais, bem como do cumprimento de out ras 

obrigações legais correlatas. 

Art. 37 Quando da desativação de um posto de abastecimento de combustíveis e prestador de 

serviços afins, será exigida a apresentação de um plano de encerramento de atividades, 

aprovado pelo órgão ambiental estadual competente. 

Art. 38.O posto autorizado, por meio de seu proprietário ou representante legal, deverá 

comunicar aos seguintes órgãos: ANP - Agência Nacional do Petróleo, CPRH - Companhia 

Pernambucana de Meio Ambiente, CODECIPE - Comissão de Defesa Civil do Estado de 

Pernambuco, CODECIR - Comissão de Defesa Civil do Recife, órgão responsável em 

administrar o trânsito da Cidade, Corpo de Bombeiros, Concessionária de energia elétrica e 
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demais órgãos estaduais e municipais pertinentes a esta matéria, a ocorrência de qualquer 

evento que possa acarretar riscos à saúde pública, à segurança de terceiros e ao meio 

ambiente, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após sua ocorrência. 

Art. 39 - Além do disposto nesta Lei serão observadas as normas regulamentares da ANP - 

Agência Nacional do Petróleo, Resoluções do CONAMA - Conselho Nacional de Meio 

Ambiente e do CONSEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente. 

Art. 40 - Aplicam-se às atividades reguladas por esta Lei as normas constantes das Leis 

Municipais Nº 16.176/96 (Le i de Uso e Ocupação do Solo), Lei Nº 16.289/97, Lei Nº 

16.290/97, Lei Nº 16.292/97 (Lei de Edificações e Instalações), Lei Nº 16.719/2001, em 

relação ao que não tiver sido expressamente modificado por esta Lei. 

Art. 41 - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias contado da data desta lei, editará 

regulamentação no que couber.  

Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Recife, 22 de julho de 2002. 

João Paulo Lima e Silva 

Prefeito 

Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo 


