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RESUMO  

Os postos de combustíveis podem ser considerados de alto potencial poluidor. A partir 

da corrosão dos tanques de armazenamento de combustíveis, hidrocarbonetos são lançados no 

solo podendo causar a contaminação do lençol freático assim como explosões em áreas 

urbanas. O presente trabalho faz um estudo das instruções orientadoras à atividade de 

armazenamento e distribuição de combustível que regem a atividade de licenciamento 

ambiental. Além disso, é feito um estudo dos impactos ambientais da contaminação de um 

posto de combustível. O trabalho é voltado ao município de Niterói e dessa forma, foi 

realizado um levantamento das áreas contaminadas a partir da atuação de postos de 

combustíveis, objetivando realizar o estudo da gestão ambiental no município e o impacto 

local deste tipo de empreendimento. Este levantamento será determinante para o planejamento 

de futuras atividades nessas áreas, visto que algumas serão inviabilizadas devido ao histórico 

de contaminações existentes. O banco de dados aqui elaborado, será utilizado no cotidiano 

dos setores de licenciamento ambiental e fiscalização da SMARHS como mais uma 

ferramenta disponível para o gerenciamento ambiental da cidade, tendo sido uma relevante 

contribuição do estudo. 

 

Palavras-chave: postos de serviços, contaminação, gestão ambiental, combustível, tanque de 

armazenamento. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Fuel stations can be considered as high potential polluters. From the corrosion of fuel 

storage tanks, hydrocarbons are released into the soil and can cause groundwater 

contamination as well as explosions in urban areas. The present work makes a study of the 

instructions that guide the activity of storage and distribution of fuel that govern the activity 

of environmental licensing. In addition, a study of the environmental impacts of 

contamination of a fuel station is carried out. The work is directed to the municipality of 

Niterói and, in this way, a survey of the contaminated areas was carried out from the fuel 

stations, aiming to carry out the study of the environmental management in the city and the 

local impact of this type of enterprise. This survey will be decisive for the planning of future 

activities in these areas, since some will be unfeasible due to the history of existing 

contaminations. The database developed here will be used in the daily activities of 

environmental licensing and inspections carried out by SMARHS as another available tool for 

environmental management of the city, and was a relevant contribution of the study. 

 

Keywords: service stations, contamination, environmental management, fuel, storage tank 
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1. Introdução 

O planeta Terra pode ser definido como um espaço vivo, onde todas as reações 

acontecem em circuito fechado. Isso significa que as ações antrópicas trazem consigo 

consequências que irão afetar diretamente o próprio homem e seu espaço em algum momento 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

 Durante muitos anos o ser humano atuou na natureza buscando recursos para seu 

desenvolvimento próprio de forma descontrolada, pois as reações geradas ainda não eram 

muito conhecidas por todos. Atualmente, podemos observar que o planeta sofre as 

consequências de cada ato praticado por nós, por menores que eles sejam. É perante esta 

situação de degradação do meio ambiente que a sociedade civil anseia por um 

desenvolvimento econômico e social sustentável, movido pela progressiva conscientização 

ambiental, tornando-se cada vez mais exigentes para os atores economicamente produtivos, 

reclamando atitudes ambientais moralmente íntegras e sustentáveis, especialmente para 

aqueles que apresentam potencial poluidor, como os postos de combustíveis. Em meio a este 

clamor social, faz-se necessário o desenvolvimento de uma regulamentação para o controle das 

atividades que venham a impactar o meio ambiente para que os efeitos gerados sejam 

minimizados. No Brasil, esse controle é feito por órgãos federais, estaduais e municipais 

(SANTOS, 2004). 

Neste contexto de industrialização da produção e aumento da demanda por 

combusíveis fósseis refinados, ocorreu o processo de urbanização ao redor do globo, 

intensificando o êxodo rural e causando o aumento do número de centros urbanos. Para suprir 

a crescente demanda por combustíveis no meio urbano, fez-se necessário o desenvolvimento 

de uma rede de infraestrutura capaz que suprir as necessidades energéticas mais recentes. 

Durante o século passado, o estado do Rio de Janeiro, como um dos grandes centros urbanos 

nacionais, também sofreu um intenso processo de urbanização sem os devidos cuidados 

ambientais. As consequências das atividades potencialmente poluidoras desse processo de 

industrialização, que ocorreram sem uma política ambiental adequada e a ocupação e uso do 

solo urbano e rural sem planejamento e controle, ocasionaram a contaminação de solo e águas 

subterrâneas em diversas áreas, limitando os possíveis usos do solo e induzindo restrições ao 

desenvolvimento urbano. (INEA, 2014) 
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O Serviço de Controle da Poluição Acidental (SCPA) da extinta Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), havia identificado, no fim da década de 1990, uma 

elevada quantidade de atendimentos a incidentes relacionados a postos de serviço, compostos 

por postos de gasolina, postos de abastecimento de frota própria, postos flutuantes e postos de 

abastecimento. Essa grande demanda impeliu os técnicos da época a realizarem uma pesquisa 

a respeito de normas e legislações nacionais e internacionais sobre postos de serviços (INEA, 

2016). 

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na segunda edição de seu 

documento “Gerenciamento de áreas contaminadas do estado do Rio de Janeiro”, de 2015, 

apesar de algumas das áreas contaminadas terem sido ou estarem sendo investigadas e 

remediadas, a quantidade de áreas contaminadas no estado ainda não foi mensurada de 

maneira precisa, visto que há propriedades abandonadas ou subutilizadas cujo reuso é 

prejudicado pela presença real ou potencial de substâncias perigosas, poluentes ou 

contaminantes. 

A elevada contribuição dos postos de serviço em contaminações de áreas é relacionada 

à grande concentração destes nas áreas urbanas para atender à demanda da população. 

Segundo dados do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2016) o sistema 

rodoviário possui a maior representatividade entre os modais existentes no país. De acordo 

com o Departamento Nacional de Transportes Terrestres (DNIT), vinculado ao Ministério dos 

Transportes, a malha rodoviária no Brasil apresenta um total de 1, 7 milhão de quilômetros de 

estradas, dos quais 119.936  são rodovias federais. Por outro lado, a malha ferroviária é 

constituída de somente 28.190 quilômetros de ferrovias e a malha aquaviário de somente 

22.037 quilômetros de hidrovias economicamente navegadas. Já a Fundação Estadual de Meio 

Ambiente de Minas Gerais (FEAM, 2016) afirma que em 2015, de 617 áreas contaminadas no 

estado, 448 são decorrentes de postos de combustíveis, o que corresponde a 73%. De acordo 

com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em 2015, de 5.376 áreas 

contaminadas no estado de São Paulo, 3.979 são decorrentes de postos de combustíveis, o que 

corresponde a, aproximadamente, 75% do total de contaminações. E, segundo o relatório anual 

do INEA (2016), no Estado do Rio de Janeiro, em 2013, 56% das áreas contaminadas são 

decorrentes de postos de combustíveis. 

Além disso, o Boletim Abastecimento em Números nº 49 da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao ano de 2015, destaca que existem 
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aproximadamente 41.000 revendedores varejistas de combustíveis líquidos (16.288 bandeira 

branca) no Brasil. Neste mesmo ano, o consumo de gasolina no país e no estado do Rio de 

Janeiro foi de 121 milhões e 8 milhões de litros por dia, respectivamente, enquanto que no 

município de Niterói, o mesmo foi de 394 mil litros por dia (ANP, 2015).  

Essencialmente, a instrução orientadora pertinente a atividade de armazenamento e 

distribuição de combustível é a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) no 237/97, que rege a atividade de licenciamento ambiental, tendo sido 

aperfeiçoada pela Resolução CONAMA no 273/00, específica para atividades que dispunham 

de instalação de sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis. 

Esta resolução determinou também o cadastramento de todas as atividades que dispunham de 

armazenamento e manipulação de combustíveis. 

Posteriormente, com a promulgação da Lei estadual no 5.101 de 2007 que determinou a 

criação do INEA, órgão vinculado a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de 

Janeiro, com função de orientar as iniciativas de preservação do meio ambiente no estado, 

disciplinaram-se as ferramentas legais de descentralização do licenciamento ambiental no 

estado, por meio do estabelecimento dos primeiros convênios de cooperação mútua com os 

municípios, objetivando coordenar o licenciamento ambiental em escala local. Além disso, 

corroborando com as instruções anteriores, em 2009 houve a promulgação do Decreto 

Estadual no 42.159 que reestruturou e modernizou a metodologia do licenciamento ambiental 

no Rio de Janeiro. Finalmente, em 2011, com a promulgação da Lei Complementar no 140, 

delinearam-se, de fato, os procedimentos e responsabilidades dos processos de licenciamento 

ambiental em todos os níveis de poder da República. 

No município de Niterói, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade (SMARHS) atua como órgão central do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente (SIMMAN) coordenando, promovendo, disciplinando, cumprindo e fazendo ser 

cumprida a Política Municipal de Meio Ambiente, conforme estabelecido pelo Código 

Ambiental do Município de Niterói, instituído pela Lei Municipal n° 2.602, de 2008. A 

SMARHS tem a função de monitorar as atividades de alto potencial poluidor, visando à 

preservação da qualidade e à minimização dos impactos ambientais na cidade. 
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2. Objetivo 

Realizar o estudo das instruções orientadoras à atividade de armazenamento e 

distribuição de combustíveis líquidos de origem fóssil que regem a atividade de licenciamento 

ambiental. Além disso, é realizado o estudo dos impactos ambientais das contaminações 

relacionadas à operação de postos de combustíveis e é feita uma análise da gestão ambiental 

deste tipo de empreendimento no município de Niterói, bem como do impacto local deste tipo 

de atividade. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1.Licenciamento Ambiental 

3.1.1.Histórico 

A temática da ação antrópica sobre o meio ambiente não é uma questão recente restrita 

apenas à contemporaneidade e ao século XXI. Muito pelo contrário este assunto vem sendo 

considerado e debatido desde a antiguidade, na Grécia antiga. No entanto, somente a partir do 

advento da Revolução Industrial, os efeitos da ação humana passaram a ser sentidos e seus 

reflexos no território do qual somos parte integrante se tornaram mais marcantes, conforme a 

demanda por combustíveis fósseis se tornava crescente (SANTOS, 2004). 

Deste modo, conforme os efeitos da ação antrópica eram percebidos, passou a haver 

uma progressiva conscientização da sociedade civil a respeito das consequências do modelo de 

consumo vigente e do esgotamento dos recursos naturais, essencialmente, durante o período 

pós Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX. Portanto, em resposta a um clamor 

social progressivo quanto à necessidade de gerenciamento de recursos naturais, fez-se 

necessário o desenvolvimento de instrumentos de gestão ambiental capazes de atender às 

novas demandas que surgiam para o desenvolvimento econômico sustentável (CARMO & 

SILVA, 2013). 

O grande marco do processo de tomada de consciência ambiental aconteceu em 1968, 

quando ocorreu a primeira reunião do Clube de Roma, sendo este o responsável por utilizar o 

termo “meio ambiente” pela primeira vez. Em 1972, esta mesma instituição publicou o 

relatório “Limits to Growth”, em que esmiuçou os efeitos a longo prazo do desenvolvimento 

econômico irrestrito, como acontecia até então, e suas consequências sobre o crescimento 

populacional, produção de alimentos, poluição, industrialização e consumo de recursos 

naturais não renováveis, lançando as bases para as futuras discussões a respeito da 

possibilidade de crescimento econômico sustentável por meio  de um visão mais holística da 

gestão dos recursos naturais (MEADOWS et al., 1972). Seguindo esta tendência, em 1969, os 

EUA instituiram o National Environmental Policy Act (NEPA), que viria a instituir o processo 

de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) no país, se tornando um instrumento de gestão 

ambiental que orientaria o planejamento e a tomada de decisão de empreendimentos públicos 

ou privados com potencial impactante ao meio ambiente (SANTOS, 2004). 
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Em 1972, ocorreu, como uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Conferência de Estocolmo, que estipulou “a necessidade de perspectivas e princípios comuns 

para inspirar e guiar as pessoas do mundo na preservação e aprimoramento do ambiente 

humano” (UN, 1972), marcando a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). A partir desta declaração, foi estabelecido que as nações e seus órgãos 

competentes deveriam se responsabilizar por gerir, de maneira sustentável, seus respectivos 

recursos naturais, de modo a perpetrar a manutenção da qualidade ambiental, em âmbito local, 

regional e global, garantindo o direito a vida e o bem-estar das gerações presente e futuras 

(UN, 1972). 

Conforme Santos (2004) destaca, no Brasil, a iniciativa de avaliação de impacto 

ambiental foi adotada por conta de pressões externas de órgãos internacionais de fomento ao 

desenvolvimento, como um requisito para a realização de investimentos e financiamento de 

projetos governamentais. Como consequência deste tipo de exigência internacional, em 1981, 

foi sancionada a Lei no 6.938 que promulgou a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

criando o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), com o intuito de ordenar o planejamento ambiental no país, por meio 

de instrumentos legais nacionais, estaduais e municipais, dentre os quais, o dispositivo de 

licenciamento ambiental. 

A partir das bases estabelecidas da AIA com a promulgação da PNMA, em 1986, foi 

sancionada a resolução no 1 do CONAMA, “dispondo sobre critérios básicos e diretrizes gerais 

para a avaliação de impacto ambiental”. Após essa disposição inicial, realizou-se um amplo 

debate a respeito da relevância da temática do meio ambiente durante o processo de 

redemocratização do país, discutindo-se as respectivas competências de cada ente da esfera 

pública de poder e os pontos de interseção de comprometimento entre eles a respeito da 

manutenção da qualidade do meio ambiente (Drummond & Barros-Platiau, 2006). Com a 

formulação da nova Constituição Federal de 1988, houve a institucionalização de estruturas de 

poder da União com competências específicas acerca do tema, ou seja, a criação do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que tem por 

responsabilidade “proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental e assegurar a 

sustentabilidade no uso dos recursos naturais, executando as ações de competência federal” 

(IBAMA, 2016). 
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Reiterando o que foi estabelecido durante a Conferência de Estocolmo, realizou-se, em 

1992, a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na 

cidade do Rio de Janeiro, a Rio 92, em que, mais uma vez, destacou-se a importância da 

necessidade de perpetrar o desenvolvimento sustentável como um dever imprescindível das 

nações do mundo, com o objetivo de erradicar a pobreza e garantir a continuidade da 

existência salutar e harmoniosa de todos os seres que compõem a biosfera. Assim, delimitou-

se um abrangente número de princípios diretores definidos como essenciais para o atingimento 

das metas estabelecidas para a efetivação do desenvolvimento sustentável, o que declarou a 

autonomia dos Estados na exploração de seus respectivos recursos naturais, consoante suas 

políticas ambientais, sob condição de não interferência sobre a soberania de outros Estados na 

gestão do meio ambiente, de forma a não causar detrimento ambiental além de suas 

competências (CYRINO, 2014). 

Neste contexto de esgotamento dos recursos naturais que se faz necessário o 

desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental abrangente e efetivo, visto que, segundo 

informações do INEA, em 2014, haviam 270 áreas contaminadas e reabilitadas cadastradas no 

estado, podendo ser divididas, basicamente, entre atividades industriais, de viação, aterro de 

resíduos e postos de combustíveis.  O gráfico da Figura 1 demonstra que deste total de áreas, a 

maioria delas exerciam a atividade de postos de combustíveis, sendo, atualmente, o tipo de 

empreendimento com maior potencial poluidor no Estado, seja pela grande quantidade 

existente de empreendimentos deste tipo, seja pela displiscência ou desconhecimento acerca do 

tema dos proprietários em tomar medidas e precauções para perpetuar a manutenção 

preventiva dos estabelecimentos. 

 

Figura 1: Áreas Contaminadas por Tipo de Atividade 

Fonte: INEA, 2014 
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3.1.2.Política Nacional 

Em nível nacional, a primeira iniciativa de instituir uma política pública ambiental 

abrangente em todos as esferas de poder da Federação foi o advento da Lei Federal no 6.938 de 

1981. Além de estabelecer a PNMA e a criação do CONAMA, esta lei definiu, de maneira 

clara, a primordialidade de desenvolver uma política de desenvolvimento socioeconômico 

sustentável, estabelecendo conceitos, padrões e métodos a serem seguidos no ordenamento da 

gestão da qualidade ambiental e visando à garantia do direito ao acesso ao bem público que é o 

meio ambiente, e representou um marco na descentralização da gestão ambiental no Brasil, 

conforme destacam Drummond & Barros-Platiau (2006) e evidenciado no artigo da mesma: 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 
atendidos os seguintes princípios: 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; (...) 
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; (...) 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; (...) 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; (...) 

 Sobre a descentralização da gestão ambiental, a Lei no 6.938, determina que o 

SISNAMA será constituído por diferentes entes e órgãos da Federação e estipula as funções do 

CONAMA bem como dos respectivos integrantes do SISNAMA, como estabelecido no seu 

artigo sexto: 

Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim 
estruturado: (...) 
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 
recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e 
padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
essencial à sadia qualidade de vida; (...) 
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental; 
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VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições; (...) 
§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua 
jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões 
relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos 
pelo CONAMA. 
§ 2º Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, 
também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. (...) 

Como destaca Flexa (2013), anterior às definições dispostas na Lei no 6.938, o advento 

do licenciamento ambiental no Brasil ocorreu no estado de São Paulo, em 1976, quando foi 

promulgada a Lei estadual no 997, que dispôs “sobre o controle da poluição do meio 

ambiente”. A partir desta lei, atribuíram-se responsabilidades específicas à Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) quanto ao licenciamento ambiental de 

atividades com potencial poluidor no Estado, definiram-se conceitos chave para a temática do 

licenciamento ambiental no Brasil e dispuseram-se determinações que mais tarde viriam a ser 

adotadas como referências no que diz respeito a este tema em todo território nacional, como se 

faz notado nos artigos segundo, quinto e sexto, respectivamente: 

Artigo 2º - Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento 
ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de 
matéria ou energia, com intensidade em quantidade, de concentração ou com 
características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência 
desta lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo: 
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; 
II - inconvenientes ao bem-estar público; 
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora; 
IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 
normais, da comunidade. (...) 
Artigo 5o - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação 
ou funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no 
regulamento desta lei ficam sujeitas à prévia autorização do órgão estadual de 
controle da poluição do meio ambiente mediante licenças de instalação e de 
funcionamento. 
Parágrafo único - É considerada fonte de poluição qualquer atividade, 
sistema, processo, operação, maquinaria, equipamentos ou dispositivo, móvel 
ou não, previsto no regulamento desta lei, que cause ou possa vir a causar a 
emissão de poluentes. 
Artigo 6º - Os órgãos da Administração direta ou indireta, do Estado e dos 
Municípios, deverão exigir a apresentação das licenças de que trata o artigo 
anterior, antes de aprovarem projetos de ampliação, instalação ou construção 
das fontes de poluição que forem enumeradas no regulamento desta lei, ou de 
autorizarem a operação ou o funcionamento dessas fontes, sob pena de 
nulidade de seus atos. (...) 
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 Em concordância com o que foi determinado, a partir das orientações e tendências 

desenvolvidas ao longo do século XX a respeito do tema, a Constituição Federal de 1988, em 

seu capítulo sexto, que trata exclusivamente do Meio Ambiente, estabelece no artigo 225 que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes 
e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; (...) 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; (...) 

Por conseguinte, torna-se evidente a necessidade do desenvolvimento de dispositivos 

legais, em todas as esferas de poder da Federação, para que o direito ao meio ambiente 

previsto em lei seja, efetivamente, cumprido e, de maneira geral, são delineados os 

compromissos do Poder Público para assegurar a efetividade deste mesmo direito. Ainda sobre 

a Constituição, seu artigo 23 determina que: 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: (...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (...) 

Inclusive, é admitido que poderão ser fixadas leis complementares de apoio mútuo 

entre os entes da Federação, com o objetivo de perpetuar o equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em âmbito nacional, competindo a todos eles o direito de legislar concorrentemente 

sobre a conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição, desde que sejam observados os princípios que regem a 

Constituição Federal. Cyrino (2012) também destaca que os Municípios têm liberdade para 

desempenhar a autoridade de legislar, inclusive no que diz respeito à questões do campo da 

gestão ambiental, desde que o potencial impactante das intervenções se restrinja à nível local, 

como destacado no artigo 30 da Constituição Federal de 1988 que “compete aos Municípios: 
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legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber”, entre outros. 

 Com base no que foi estabelecido previamente na Lei no 6.938 de 1981 e no que foi 

disposto na Constituição de 1988 sobre o Meio Ambiente, o CONAMA exerce um papel 

fundamental como órgão consultivo e deliberativo no SISNAMA, como bem descrevem 

Drummond & Barros-Platiau (2006). Este conselho é responsável, essencialmente, por 

estabelecer padrões e critérios ambientais de qualidade do meio, bem como limites aceitáveis 

de poluição, revendo ratificações controversas de impactos ambientais e estudando e propondo 

tecnologias alternativas de avaliação e controle da manutenção do meio ambiente. Desta 

forma, são delineadas diretrizes gerais para o licenciamento de empreendimentos públicos e 

privados, devendo ser respeitadas as peculiaridades locais de cada região, cabendo, também, a 

ele revisar as penalidades referentes ao não cumprimento de suas determinações. Como estes 

mesmos autores ressaltam, a primeira resolução do CONAMA, de 1986, que estabeleceu o 

ordenamento e a implantação da AIA, foi inspirada no NEPA estadunidense de 1969 e 

determinou o fim do período precedente de uso indiscriminado dos recursos naturais, sem 

restrições ou preocupações sobre o impacto da exploração do patrimônio ambiental material e 

imaterial. 

Ademais, esta primeira resolução também cunhou alguns conceitos importantes para 

serem utilizados como orientadores das normas posteriormente desenvolvidas e determinou as 

atividades passíveis de AIA como um instrumento para o licenciamento ambiental 

compreendido na PNMA, no caso deste objeto de estudo, especificamente, a atividade de 

postos de combustíveis, tal como se segue: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
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: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à 
aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, 
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 
(...) 
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; (...) 
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 Vale ressaltar, que nesta mesma resolução determinam-se o passo-a-passo, as 

metodologias e atividades técnicas que deverão ser atendidas ao longo do processo de AIA 

para emissão de licenças ambientais, bem como impõe diagnósticos e relatos que deverão estar 

contidos na AIA acerca do entorno do empreendimento que está sendo licenciado e estabelece 

que as medidas de intervenção que deverão ser adotadas em caso de impacto relevante devem, 

também, estar contidas no documento, como se segue abaixo: 

Artigo 4º - Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do 
SISNAMA deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as 
etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio 
Ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta 
Resolução e tendo por base a natureza o porte e as peculiaridades de cada 
atividade. 
Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: (...) 
 II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 
fases de implantação e operação da atividade ; 
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental 
o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, 
fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e 
características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os 
prazos para conclusão e análise dos estudos. 
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 
seguintes atividades técnicas: 
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição 
e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de 
modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do 
projeto, considerando: 
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando 
as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 
permanente; 
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos 
e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade 
local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através 
de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 
prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 
negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e 
longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 
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propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios 
sociais. 
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 
eficiência de cada uma delas. 
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os 
impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 
considerados. 
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto Ambiental 
o órgão estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município 
fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas 
peculiaridades do projeto e características ambientais da área. 
Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe 
multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do 
proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados 
apresentados.  
Artigo 8º - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e 
custos referentes á realização do estudo de impacto ambiental, tais como: 
coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, 
análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e 
monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo 
menos 5 (cinco) cópias, 
Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões 
do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo: 
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com 
as políticas setoriais, planos e programas governamentais; 
II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 
especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área 
de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os 
processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos 
de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área 
de influência do projeto; 
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os 
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, 
técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e 
interpretação; 
V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, 
bem como com a hipótese de sua não realização; 
VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 
relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser 
evitados, e o grau de alteração esperado; 
VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 
VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e 
comentários de ordem geral). 
Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e 
adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em 
linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais 
técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as 
vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências 
ambientais de sua implementação. 
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 Dentre as determinações e resoluções do CONAMA, Drummond & Barros-Platiau 

(2006) destacam a resolução no 237 de 1997 como a que regula o licenciamento de atividades 

com potencial poluidor, e propõe a descentralização da regulação, permitindo que aqueles mais 

intimamente afetados pelo potencial de impacto das atividades possam ter voz nas tomadas de 

decisão, desde que os preceitos e instruções normativas nacionais sejam seguidos. No entanto, 

apesar de todas as orientações com o intuito de tornar o licenciamento um procedimento 

descentralizado, este procedimento continua sendo uma atividade bastante centralizadora, visto 

que nem todos os entes municipais e locais possuem recursos de gestão suficientes para 

comprometer-se na efetiva regulação ambiental. Outro fator que compromete a 

descentralização desta atividade é o fato de que raramente uma atividade poluidora afeta o 

meio ambiente somente em âmbito local, restrita a jurisdição das municipalidades e suas 

delimitações, o que, usualmente, não se aplica ao licenciamento da atividade de postos de 

combustíveis, visto que são atividades, de fato, restritas a nível local, conforme destaca o 

artigo sexto da mesma Resolução que “compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os 

órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e 

daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.” 

 Inclusive, a resolução no 237 do CONAMA é de suma importância para a conceituação 

de valores e termos indispensáveis na gestão ambiental e para o licenciamento, como vale 

ressaltar do artigo primeiro: 

Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 
as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso. 
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental. 
III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de 
uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise 
da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de 
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controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, 
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar 
de risco. 
IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que 
afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, 
o território de dois ou mais Estados. 

Finalmente, como um dos aspectos mais importantes quanto à descentralização do 

processo de licenciamento, a resolução no 237 do CONAMA estipula que este instrumento será 

desenvolvido em apenas um nível de competência, cabendo a um único ente federativo a 

responsabilidade de atuar como órgão licenciador, exceto quando se fizer necessário algum 

tipo de legitimação supletiva por conta do IBAMA, como destaca o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), em seu Caderno de Licenciamento Ambiental (2009). 

 

3.1.3.Política Estadual 

Em comunhão com o que vinha sendo estabelecido ao redor do globo ao longo do 

século XX e com o que foi determinado pioneiramente no Estado de São Paulo a respeito da 

gestão ambiental, o Estado do Rio de Janeiro foi um dos precursores nacionais no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental, quando, em 1977, foi instituído o Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP) por meio do decreto no 1.633, que também 

corroborou e regularizou o que havia sido resolvido anteriormente no Decreto-Lei no 134 de 

1975 que “dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente no Estado do 

Rio de Janeiro, e dá outras providências”, como ressalta Moraes (2010). Além disso, como 

definido neste Decreto-Lei, a certificação das atividades potencialmente poluidoras e emissão 

das correspondentes licenças ambientais eram responsabilidade da Comissão Estadual de 

Controle Ambiental (CECA) e deveriam seguir as normatizações técnicas da extinta Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA). 

Em 2007, por meio da Lei estadual no 5.101, foi criado o INEA, o órgão vinculado a 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) que exerce “a função de executar as políticas 

estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos 

Poderes Executivo e Legislativo do Estado” (INEA, 2016), suplantando a FEEMA, a 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual de Florestas 

(IEF), assumindo suas funções e competências, entre elas a de descentralização do 
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licenciamento ambiental, com o intuito de corroborar a força do SISNAMA em nível estadual 

(INEA, 2014). Neste sentido, o artigo sexto desta Lei descreve a responsabilidade do INEA 

acerca do tema como se segue: 

O INEA poderá proceder à descentralização do licenciamento ambiental de 
atividades de pequeno e médio impacto ambiental aos municípios, desde que 
cumpridas as seguintes condições: 
I – disponha o município de infra-estrutura administrativa necessária para 
execução do convênio, dando conhecimento para o público do local onde 
serão requeridas as licenças; 
II  – tenha implementado e em funcionamento o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, instância colegiada, consultiva e deliberativa de gestão ambiental, 
com representação da sociedade civil paritária à do Poder Público; 
III  – possua, nos quadros do órgão municipal de meio ambiente, ou à 
disposição desse órgão, profissionais habilitados para realização do 
licenciamento ambiental; 
IV  – possua servidores municipais com competência para o exercício da 
fiscalização ambiental da atividade licenciada, bem como estrutura própria 
para o exercício de força coercitiva, no sentido de aplicar as penalidades 
previstas em lei; 
V – possua legislação suplementar própria, necessária a disciplinar o 
licenciamento ambiental e prevendo sanções administrativas pelo 
descumprimento das restrições de licença e para reprimir outras infrações 
administrativas ambientais; 
VI  – possua plano diretor e 
VII  – tenha implantado o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

Neste mesmo ano, ainda de acordo com o documento “Descentralização do 

licenciamento ambiental do Estado do Rio de Janeiro” (INEA, 2014), foram disciplinados os 

primeiros instrumentos legais de descentralização no Estado e instituídos os primeiros 

convênios com municípios com a intenção de organizar o licenciamento ambiental na esfera 

local, sendo os primeiros municípios a assinar estes convênios: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, 

Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo e Petrópolis. 

Por meio do que foi determinado com a criação do INEA, o licenciamento ambiental 

no Estado do Rio de Janeiro passou a ser coordenado e fiscalizado por este mesmo órgão e, em 

2009, houve a instauração do Decreto Estadual no 42.159, que dispôs e regulamentou o 

Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM), substituindo o SLAP e realizando 

modificações procedimentais na metodologia de licenciamento ambiental, de modo a sintetizar 

e modernizar os processos de emissão de licenças ambientais, adequando-os às demandas mais 

atuais da sociedade civil (OBRACZKA, 2014). 
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Apesar de todos os esforços conjuntos sustentados por diversas determinações e 

instrumentos legais para a regulamentação e descentralização do processo de gestão e proteção 

ambiental em todos os níveis de poder da Federação, sustentados pelo SISNAMA e, 

supletivamente, pelo IBAMA, ainda havia uma grande lacuna na regulamentação dos critérios 

gerais de como se deveriam desenvolver as atividades de cooperação entre os entes 

federativos, havendo a necessidade, em âmbito municipal, de instituir um corpo profissional 

devidamente habilitado e capacitado para exercer o processo de licenciamento ambiental, bem 

como um conselho paritário para funcionar como uma estrutura deliberativa acerca da temática 

ambiental, ou seja, Conselhos de Meio Ambiente municipais, dos quais participam a sociedade 

civil. Portanto, apesar de todo o empenho, como estabelecido na Resolução no 237 de 1997 do 

CONAMA, em  regular o licenciamento ambiental e distribuir as respectivas competências dos 

entes federados, este Conselho possui apenas caráter consultivo e deliberativo, não podendo 

fixar normas e delegar responsabilidades aos poderes do Estado, tendo sido necessário 

promulgar a Lei Complementar no 140, de 2011, para disciplinar as normas de apoio mútuo e 

as respectivas competências entre os entes federados, de modo a perpetrar a manutenção sadia 

dos bens naturais materiais e imateriais (CYRINO, 2012). 

Então, como este mesmo autor destaca, continuou estabelecida, como descrito na 

resolução no 237 do CONAMA, a delimitação da competência de cada esfera da Federação de 

acordo com o impacto do empreendimento a ser licenciado, como a seguir: 

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o 
licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; 
no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; 
em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. 
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do 
País ou de um ou mais Estados; 
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem 
energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a 
legislação específica. (...) 
Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: 
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades 
de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 
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II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação 
natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por 
normas federais, estaduais ou municipais; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de 
um ou mais Municípios; 
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 
instrumento legal ou convênio. (...) 
Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos 
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o 
licenciamento ambiental de empreendimentos eatividades de impacto 
ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 
instrumento legal ou convênio. 
Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único 
nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

Porém, fez-se necessária a outorga da Lei Complementar no 140 para, de fato, estipular 

o modo de cooperação técnica entre Estados e Municípios e ratificar o que já havia sido 

definido na Resolução no 237 do CONAMA, visto que até então a relação de delegação de 

função do licenciamento era realizada hierarquicamente de maneira vertical, por meio de 

convênios (CYRINO, 2012). Neste contexto, vale salientar o artigo 4 desta Lei Complementar: 

Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos 
de cooperação institucional:  
I - consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;  
II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares 
com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da 
Constituição Federal; 
III - Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e 
Comissão Bipartite do Distrito Federal;  
IV - fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos;  
V - delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os 
requisitos previstos nesta Lei Complementar;  
VI - delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a 
outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar. 

Concomitantemente ao que fora estabelecido pela Lei Complementar no 140/11, em 

2012, o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (CONEMA) aprovou a 

Resolução no 42, que “dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto 

ambiental local e fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais 

notáveis, proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas”. Um 

dos adventos mais relevantes desta resolução estadual é o de classificação dos 

empreendimentos licenciados de acordo com seu potencial poluidor e porte, o que permite a 

definição da magnitude do impacto da atividade e o enquadramento dos limites de extensão da 
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fonte impactante, possibilitando a identificação do órgão passível de licenciar o 

empreendimento, atendendo a uma das definições da Lei Complementar no 140/11 quanto à 

atribuição das competências das instâncias da Federação (OBRACZKA, 2014). Este 

enquadramento encontra-se evidenciado na Tabela 1, retirada da própria resolução do 

CONEMA: 

PORTE  
POTENCIAL POLUIDOR 

Insignificante Baixo Médio Alto 

Mínimo 
Impacto Insignificante 

Classe 1A 

Impacto Baixo 

Classe 2A 

Impacto Baixo 

Classe 2B 

Impacto Médio 

Classe 3A 

Pequeno 
Impacto Insignificante 

Classe 1B 

Impacto Baixo 

Classe 2C 

Impacto Baixo 

Classe 3B 

Impacto Médio 

Classe 4A 

Médio 
Impacto Baixo Classe 

2D 

Impacto Baixo 

Classe 2E 

Impacto Médio 

Classe 4B 

Impacto Alto 

Classe 5A 

Grande 
Impacto Baixo Classe 

2F 

Impacto Médio 

Classe 3C 

Impacto Alto 

Classe 5B 

Impacto Alto 

Classe 6A 

Excepcional 
Impacto Baixo Classe 

3D 

Impacto Médio 

Classe 4C 

Impacto Alto 

Classe 6B 

Impacto Alto 

Classe 6C 

Tabela 1: Classificação do impacto das atividades poluidoras no estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Resolução CONEMA no 42/2012 

E o artigo terceiro desta mesma resolução ainda determina que são dispensados de 

licenciamento ambiental todas as atividades ou empreendimentos compreendidos na Classe 1 

(impacto insignificante). 

Esta classificação das atividades auxilia na integralização e gestão das informações 

ambientais do Estado do Rio de Janeiro, facilitando o exercício das competências de 

regulação, fiscalização e governança dos municípios, permitindo a capilarização do exercício 

das funções públicas de manutenção do meio ambiente, conforme determinado na Constituição 

Federal de 1988. No entanto, a aptidão e extensão das responsabilidades de cada município 

para o licenciamento ambiental de uma atividade poluidora são determinadas não somente pela 

classe de impacto do empreendimento poluidor, mas também pela compatibilidade desta 

classificação com a capacidade institucional, administrativa e técnica em proceder com a 
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emissão das licenças ambientais, consoante as responsabilidades específicas relacionadas a 

cada classe de magnitude do impacto poluidor (OBRACZKA, 2014). Assim, observa-se que, a 

partir do que foi determinado na Resolução no 42 do CONEMA, delinearam-se os limites de 

atuação dos municípios e favoreceu-se a descentralização do licenciamento ambiental no 

Estado, conforme fica evidente na Figura 2, que mostra a evolução do número de municípios 

realizando esta função: 

 

Figura 2: Número de municípios habilitados a realizar o licenciamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: INEA, 2016 

A partir do que foi exposto na Figura 1, fica evidente que houve uma perceptível 

evolução no processo de municipalização do licenciamento ambiental, iniciada em 2007, por 

meio do Decreto Estadual no 40.793 que estabeleceu as primeiras iniciativas estaduais do 

INEA de instruir a descentralização deste processo, celebrando convênios com os municípios e 

criando o Programa de Descentralização do Licenciamento Ambiental (INEA, 2014). Mais 

tarde, este progresso foi impulsionado pelas determinações legais da Lei Complementar no 

140/11, em nível nacional, e da Resolução no 42 do CONEMA, em nível estadual, visto que, 

de 2011 a 2013, o número de municípios licenciando atividades ambientalmente impactantes 

superou o número de municípios que não realizavam o licenciamento, um marco na 

descentralização do licenciamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro (OBRACZKA, 

2014). 
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Conforme também faz notar Obraczka (2014), apesar da visível evolução do número de 

municípios emitindo licenças, observou-se uma certa estagnação deste número em cerca de 

metade dos municípios do Estado realizando esta função em 2012 e 2013, fato que se pode 

atribuir ao dispendioso processo associado à adequação dos órgãos ambientais municipais em 

atender as exigências mínimas para emissão de licenças, especialmente pelos municípios de 

menor porte, que não possuem recursos suficientes para assumir essa responsabilidade. Isto 

porque, o custo implícito para proceder com o licenciamento ambiental não diz respeito apenas 

ao processo de análise das requisições e emissão das respectivas licenças, mas abrange 

conjuntamente elementos como avaliação dos possíveis impactos dos empreendimentos em 

análise, possíveis intervenções de remediação, procedimentos de fiscalização e 

monitoramento, entre tantos outros aspectos de adequação das metodologias de licenciamento 

às normas vigentes e, também, aos planos urbanísticos diretores dos municípios. Portanto, fica 

evidente a necessidade de um corpo técnico devidamente habilitado nos municípios para 

proceder de maneira correta com a emissão de licenças ambientais. Isto é uma determinação 

do artigo quinto da Resolução no 42 do CONEMA: 

Considera-se órgão ambiental capacitado, para efeitos do disposto nesta 
Resolução, aquele que possui técnicos próprios, à disposição ou em 
consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda 
das ações administrativas de licenciamento e fiscalização ambiental de 
competência do ente federativo. 
§1º – Para fins de verificação da compatibilidade do número de técnicos 
habilitados à disposição do ente federativo e a demanda das correspondentes 
ações administrativas de licenciamento e fiscalização ambiental, será 
observada a formação de equipe técnica mínima em atenção às categorias 
profissionais, porte do Município e vocação socioeconômica de 
desenvolvimento municipal, conforme disposto respectivamente no Anexo I 
desta Resolução. (...) 

Deste modo, a Resolução no 42 do CONEMA também determina a quantidade mínima 

de profissionais necessários para que um município esteja apto a realizar a emissão de 

licenças, de acordo com a categoria do porte dos municípios. Assim, o porte de um município 

foi definido em 2012 por esta Resolução, baseando-se na relação do histórico de licenças 

emitidas entre 2007 e 2012, por cada município; do número de habitantes no município; e da 

área da superfície abrangida pelos limites de um município (INEA, 2014). Além disso, define-

se no Anexo I desta mesma resolução o número de profissionais necessários para realizar o 

licenciamento ambiental, tendo em vista a magnitude de impacto da atividade, como mostrado 

na Tabela 2. 
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Categoria 
Classe de Impacto 

Baixo Médio Alto 

Pequeno 4 Profissionais 6 Profissionais 8 Profissionais 

Médio 6 Profissionais 8 Profissionais 15 Profissionais 

Grande 8 Profissionais 10 Profissionais 20 Profissionais 

Tabela 2: Número de profissionais necessários em função da categoria do porte e da classe de impacto da atividade 

Fonte: INEA, 2014 

Porém, mais relevante do que apenas definir o número de profissionais necessários por 

município para realizar o licenciamento, a Resolução no 42 do CONEMA também define o 

perfil de formação técnica destes profissionais para licenciar, considerando o tipo da atividade 

realizada e o tipo de impacto. Para as classes de impacto médio e alto, faz-se necessário um 

corpo profissional multidisciplinar, com formação de nível superior, devidamente capacitado e 

habilitado pelos Conselhos de Classe regionais. Já para a classe de impacto baixo, 

profissionais de qualquer área de formação superior podem realizar o licenciamento ambiental, 

sob a condição de que estejam capacitados de maneira adequada para atuar no licenciamento 

(INEA, 2014). Os tipos de atividades de médio e alto impacto e os profissionais relativos a 

cada uma delas aptos a proceder com o respectivo licenciamento ambiental, encontram-se 

descritas no Anexo 1, da Resolução supracitada, conforme se segue: 

Não industriais: arquiteto, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, 
engenheiro florestal, engenheiro sanitarista, geólogo. 
Industriais: biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros civis, engenheiros 
florestais, engenheiros químicos, engenheiros sanitaristas, geógrafos, 
geólogos, químicos. 
Agropecuária: biólogos, geógrafos, geólogos, engenheiros agrícolas, 
engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, 
zootecnista. 

Dentre as atividades industriais especificadas no Anexo 2 da resolução no 42 do 

CONEMA como sujeitas ao licenciamento ambiental, destacam-se as de petróleo, gás e álcool 

carburante, bem como os serviços de abastecimento de veículos e máquinas, estocagem, 

tratamento e disposição dos produtos de abastecimento e resíduos oriundos deste tipo de 

serviço, sendo estas o escopo deste estudo. 

Ao mesmo tempo, a Resolução no 42 ainda estabelece que deverá ser contemplada a 

análise da vocação socioeconômica de desenvolvimento do município, bem como seu porte, 
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para estabelecer a devida relação do perfil de capacitação dos profissionais de nível superior, 

com o número mínimo necessário destes profissionais para adequação do licenciamento no 

município. No caso do município de Niterói, definido como um município de grande porte 

pela Resolução no 42, foi estabelecido, em seu Anexo 1, que houvesse a seguinte quantidade 

de profissionais capacitados para licenciar cada tipo de atividade, de acordo com o seu impacto 

no meio ambiente, conforme demonstrado na Tabela 3: 

Empreendimento Não Industrial Agropecuário Industrial 

Impacto Médio Alto Médio Alto Médio Alto 

Número de Profissionais 4 6 1 4 5 10 

Tabela 3: Número de profissionais necessários por tipo de empreendimento e impacto ambiental 

Fonte: Anexo 1 da Resolução CONEMA no 42/2012  

 

3.1.4.Política Municipal 

A partir de todas as iniciativas que foram desenvolvidas ao longo do século XX, 

norteou-sea evolução do sistema de gestão ambiental em todos os níveis de poder do país, 

orientando e fomentando o processo de descentralização do licenciamento ambiental. Desta 

forma, foi assegurada a efetiva participação da sociedade civil, e seus respectivos interesses 

locais específicos, nas tomadas de decisão que de alguma forma possam, ou não, impactar o 

meio ambiente local. Foi nesta conjuntura que o município de Niterói passou a integrar um 

modelo estadual de maior interação entre a sociedade civil e o poder público. Esta participação 

ocorre na forma de uma democracia representativa, por meio de um modelo paritário de 

representação local, no Estado do Rio de Janeiro, definido como os Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente (FERNANDES, 2007). 

Atendendo às orientações e determinações federais e estaduais, em que foram dispostos 

os critérios necessários para emissão de licenças ambientais, em sintonia com as demandas 

locais da sociedade civil, em 2005 foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Município de Niterói (SMARH), mediante sua desvinculação da então Secretaria 

Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Controle Urbano (SUMAC), que, por sua vez, 

havia sido criada em 2000. Vale ressaltar que antes de 1998, a gestão do meio ambiente era de 
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responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo, representada pelo Departamento de 

Meio Ambiente, cujas atividades se restringiam apenas à fiscalização e educação ambiental. 

Somente neste mesmo ano, haveria a desvinculação deste departamento, culminando na 

criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que funcionaria com esta 

alcunha até o ano 2000, refletindo o crescente interesse social pelas questões ambientais, 

conforme notado nesta década por eventos de âmbito global como a Rio 92. No entanto, logo 

depois, esta secretaria seria reintegrada, junto com a de Urbanismo e Controle Urbano, 

formando a SUMAC. E, a partir de 2011, a SMARH adquiriu novas competências com a 

criação da pasta de Sustentabilidade, passando a ser a SMARHS (CYRINO, 2012). 

Como destacado anteriormente, a respeito da descentralização do licenciamento 

ambiental, em 2007, com a promulgação da Lei estadual no 5.101 e criação do INEA, que se 

instaurou, neste mesmo ano, foi publicado o Decreto Estadual no 40.793, instrumento legal 

responsável por disciplinar “o procedimento de descentralização do licenciamento ambiental 

mediante a celebração de convênios com os municípios do estado do Rio de Janeiro” e que 

também destaca, em seu anexo, as atividades passíveis de serem licenciadas pelos convênios 

celebrados, dentre as quais “bases de distribuição de combustíveis líquidos e álcool carburante 

derivado de petróleo”, ou seja, os objetos de estudo do presente trabalho (INEA, 2014). 

Portanto, conforme descreve Cyrino (2012), devido a este decreto  pela SEA, e o 

município de Niterói, representado pela SMARH, por meio do qual o município tornou-se apto 

a realizar a emissão de licenças prévias (LP), licenças de instalação (LI),  e  licenças de 

operação (LO) e licenças de desmonte. 

A SMARHS e todas as estruturas de poder e gestão ambiental do município são regidos 

pelo Código Ambiental do Município de Niterói, instituído pela Lei Municipal n° 2.602, de 

2008, a qual estabelece o SIMMAN, bem como os integrantes deste sistema e suas funções 

particulares, como destacado a seguir nos seguintes artigos deste código: 

Art. 6º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMAN é constituído 
pelos órgãos e entidades públicas e privadas incumbidos direta ou 
indiretamente do planejamento, execução, controle e fiscalização de políticas 
públicas, serviços ou obras que afetam o meio ambiente, bem como da 
preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle do meio 
ambiente e administração dos recursos ambientais do município, consoante o 
disposto neste Código. 
Art. 7° - Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente: 
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I - Órgão Superior – o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, doravante referido neste documento como COMAN, com a função 
de assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política municipal de 
meio ambiente e nas diretrizes governamentais de proteção dos recursos 
ambientais; 
II - Órgão Central – a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, doravante referida neste documento como SMARH, com função 
executiva, à qual cabe coordenar, promover, disciplinar, cumprir e fazer 
cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente, dentre as funções definidas 
em Lei; 
III - Órgãos Setoriais – órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal direta e funcional, cujas atividades estejam associadas à 
preservação ambiental, à melhoria da qualidade de vida e/ou ao 
disciplinamento do uso dos bens ambientais, os quais estabelecerão em suas 
estruturas, com o auxílio da SIMMAN, núcleos ambientais para a gestão 
integrada da Política Municipal do Meio Ambiente. São considerados órgãos 
setoriais, ainda, os consórcios para gestão integrada de produtos ambientais; 
IV - Órgãos Concorrentes – Órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual e Federal, assim como as entidades da sociedade civil, com atuação 
no território municipal voltada, direta ou indiretamente, à preservação 
ambiental, à melhoria da qualidade de vida e/ou ao disciplinamento do uso 
dos bens ambientais. Parágrafo único. O Fundo Municipal de Conservação 
Ambiental será regido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – SMARH, destinando-se seus recursos ao patrocínio da 
execução de projetos e programas prioritários para implementação da Política 
Municipal de Meio Ambiente. 

 Desta maneira, estabeleceram-se as responsabilidades dos órgãos municipais 

integrantes do SIMMAN, sendo possível instituir suas diretrizes e estruturas organizacionais. 

Por conseguinte, sendo a SMARHS o órgão central de função executiva deste sistema, sua 

missão é estabelecer dispositivos legais, em consonância com os princípios primordiais da 

Constituição Federal e Leis Federais, do mesmo modo que da Constituição Estadual e Leis 

Estaduais, implantando, efetivamente, a Política Municipal de Meio Ambiente, assegurando o 

direito irrestrito e universal ao usufruto do meio ambiente, em todas as suas formas, às 

gerações presentes e futuras, mediante o desenvolvimento sustentável (SMARHS, 2016). 

Assim sendo, a estrutura de funcionamento e de hierarquia da SMARHS se encontra bem 

definida como apresentada pelo organograma da Figura 3: 
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Figura 3: Organograma da SMARHS 

Fonte: SMARHS, http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/sobresmarhs (acessado 12/11/2016, às 16:33) 

 Atualmente, a SMARHS possui 62 profissionais capacitados, das mais diferentes 

classes, atuando na coordenação, promoção, disciplinação e cumprimento da Política 

Municipal de Meio Ambiente, o que, de acordo com a carta normativa da Gerência de Apoio à 

Gestão Ambiental Municipal (GEGAM) no 85 de 2013, a habilita a proceder o licenciamento 

ambiental de empreendimentos cujo o potencial de impacto poluidor seja até médio, ou seja, 

classes 4A, 4B e 4C, conforme estabelecido na resolução no 42 do CONEMA. 

 

3.2.Problemática: uma contextualização 

Não é a toa que os postos de serviços, com função de abastecimento da frota 

automotiva presente em território nacional, movida a petróleo, gás ou álcool carburante, são 

empreendimentos que necessitem da realização de licenciamento ambiental para procederem 

com a instalação, operação e desativação de suas atividades, necessitando de rigoroso 
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acompanhamento e fiscalização. Historicamente, os empreendimentos encontram-se 

localizados, em sua maioria, em áreas urbanas, e são a principal causa de diversas 

eventualidades, tais como incêndios, a contaminação de solos e águas, acidentes causados por 

explosões, além dos riscos oferecidos à saúde pelos combustíveis que são armazenados pelos 

postos de serviços. Para ilustrar a periculosidade dos postos de serviços revendedores de 

combustíveis, vamos recorrer a alguns acidentes e eventualidades que foram divulgados pela 

mídia. 

A Figura 4 é referente à uma explosão em um posto de combustível que ocorreu no dia 

08/03/2016 na Zona Oeste de Recife, e que resultou na morte de um homem de 49 anos. De 

acordo com a reportagem, ao ser realizada a limpeza de um tanque de gasolina desativado, o 

aparelho de corte em contato com os gases remanescentes do reservatório provocou a explosão 

(GLOBO, 2016). 

 

Figura 4: Explosão de um tanque de armazenamento em Recife. 

Fonte: GLOBO, http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/03/explosao-mata-funcionario-de-posto-de-gasolina.html 

(Acessado 7/11/16, às 09:36) 

Uma outra explosão grave ocorreu no dia 19/11/2007 em uma posto de serviço da 

bandeira Shell na cidade de São Paulo. A explosão ocorreu no momento de descarregamento 

da gasolina para o tanque de armazenamento. Com a explosão, o frentista que trabalhava no 

local ficou com 76% do corpo queimado. A Figura 5 ilustra os danos gerados (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2007). 
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Figura 5: Explosão em um  posto de combustível em São Paulo 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2011200711.html  (Acessado 7/11/16, às 09:45) 

Já em Acra, capital de Gana, 96 pessoas morreram no dia 04/06/2015 com a explosão 

de um posto de gasolina. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a chuva fez com que os 

combustíveis presentes nos reservatórios subissem à superfície. A Figura 6 mostra os danos 

ocorridos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015). 

 

Figura 6: Explosão em um posto de combustível em Acra, capital de Gana. 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/06/1637850-explosao-em-posto-de-gasolina-mata-73-

pessoas-durante-enchente-em-gana.shtml (Acessado 7/11/16, às 09:52) 

Em  02/09/2015 cerca de nove pessoas ficaram feridas em uma explosão de um posto 

de gasolina no bairro Maria da Graça, no subúrbio do município do Rio de Janeiro. A 

destruição pode ser vista na Figura 7. 
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Figura 7: Explosão em um posto de combustível no Rio de Janeiro. 

Fonte: GLOBO, http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/explosao-provoca-incendio-em-posto-de-gasolina-diz-policia-do-

rio.html  (Acessado 7/11/16, às 10:03) 

 

3.3.Postos de Serviços             

Como caracteriza Marques et al. (2003), lavagem de veículo, troca de óleo, loja de 

conveniência e abastecimento são alguns tipos de atividades que podem ser realizadas por um 

posto de revenda de combustível. A Resolução CONAMA no 273/00 formalizou a 

denominação desses empreendimentos como segue. 

I - Posto Revendedor-PR: Instalação onde se exerça a atividade de revenda 
varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e 
outros combustíveisautomotivos, 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 combustíveis que opera em local 
fixo e determinado. 
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3.3.1.Tanques Subterrâneos para Armazenamento de Combustível 

Antes do surgimento das leis ambientais e da preocupação mundial acerca do 

desenvolvimento sustentável, os tanques desenvolvidos para o armazenamento de combustível 

eram muito simples. Os tanques eram confeccionados com o único objetivo de armazenar 

gasolina. Fatores que agora são imprescindíveis para os tanques como itens de segurança, 

inspeção interna e resistência corrosiva eram premissas ignoradas em toda fase de elaboração e 

uso desses tanques. Não havia a menor preocupação com responsabilidade social, consciência 

ambiental e projeção do futuro. O objetivo principal era o desenvolvimento de um tanque que 

cumprisse seu objetivo de forma a ser confeccionado com o menor custo e maior facilidade. 

(JUNIOR, 2008) 

Nos dias atuais, os tanques de armazenamento de combustíveis seguem normas bem 

criteriosas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a partir de exigências pela 

resolução do CONAMA nº 273/00 para serem confeccionados. Ao contrário do que era feito 

no passado, os tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis devem ser de parede 

dupla, denominados tanques jaquetados. Tais tipos de tanque apresentam espaço intersticial, 

sendo este o espaço entre a parede interna e externa, que permite o monitoramento de um 

eventual vazamento. Além disso, devem possuir também bocas de visita de forma a serem 

realizadas inspeções internas (SORATO, 2008). 

Além do espaço intersticial, foi definido a partir da norma técnica NBR 13785 (2003), 

que os tanques jaquetados devem possuir na parte interna uma chapa de desgaste, também 

chamada de chapa de sacrifício. A parede interna deve ser produzida a partir de aço-carbono 

enquanto que a parede externa deve ser produzida a partir de material não metálico para não 

favorecer processo de corrosão. Esta deve ser de resina termofixa reforçada com fibras de 

vidro, polietileno de alta densidade (PEAD) ou outros materiais naõ metálicos. 

A Figura 8 mostrada abaixo ilustra bem a construção de um tanque jaquetado. 



43 
 

 

 

 

Figura 8: Representação de um tanque jaquetado 

Fonte: JUNIOR, 2008 

 

3.3.2.Corrosão 

O processo de corrosão é um processo muito comum e na maioria dos casos é  

espontâneo, atuando constantemente nos materiais metálicos de forma a reduzir a durabilidade 

e o desempenho dos mesmos devido à deterioração. Segundo Gentil (1996), podemos definir 

corrosão como a “deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou 

eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos”. A interação físico-

química entre o material e o ambiente em que o mesmo se localiza causa deteriorações 

acarretando possíveis perfurações e deformações de forma a tornar o material impróprio ao seu 

objetivo inicial.  

Consequentemente, a corrosão além de ser uma possível fonte de risco, é também vista 

como uma fonte de perda econômica muito significativa. Fontana (1987), com base na 

pesquisa feita pela organização americana National Bureau of Standards (NBS), estima que o 

custo anual devido ao processo de corrosão foi de cerca de 30 bilhões de dólares na década de 

90 nos EUA. 
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Assim, muito se investe em estudos sobre corrosão e técnicas anticorrosivas, pois na 

vida moderna a utilização de metais e suas ligas é inevitável e cada vez maior. Como os custos 

devido à corrosão aumentam conforme o desenvolvimento da sociedade avança, o estudo da 

corrosão se torna um fator cada vez mais importante na elaboração de projetos para evitar 

futuros processos corrosivos que possam gerar danos ambientais e financeiros 

(GENTIL,1996). 

3.3.3.Mecanismos de Corrosão 

Diferentes mecanismos de corrosão são possíveis de ocorrer dependendo do material e 

do meio corrosivo no qual o mesmo está inserido. No caso dos tanques de combustíveis podem 

ocorrer corrosão eletroquímica ou eletrolítica. Os tanques subterrâneos que armazenam 

combustíveis encontram-se em um meio potencialmente corrosivo que é o solo, sujeitos à 

presença de água doce ou salgada dependendo da região em que se encontram tornando-os 

excelentes eletrólitos para a passagem de corrente. Dessa forma, o estudo da potencialidade do 

solo como meio corrosivo é muito relevante.  Estudos atuais mostram que esta potencialidade 

corrosiva é ligada a alguns fatores como: característica do solo (úmido, arenoso, salino etc), 

pH, permeabilidade, presença de bactérias e presença de poluentes. 

Primeiramente, para explicar a corrosão eletroquímica recorremos a  Merçon (2004) 

que definiu corrosão eletroquı́mica como: “processo espontâneo, passı́vel de ocorrer quando o 

metal está em contato com um eletró lito, onde acontecem, simultaneamente, reações anódicas 

e catódicas. É mais frequente na natureza e se caracteriza por realizar-se necessariamente na 

presença de água, na maioria das vezes a temperatura ambiente e com a formação de uma pilha 

de corrosaõ”.  

Nos tanques de armazenamento, que tem como principal metal presente o ferro, a 

corrosão  eletroquímica pode ser representada por um mecanismo cujas reações dependem das 

caracterı́sticas do meio.   

Também segundo Merçon, no meio neutro ou básico, ocorre a oxidação do ferro e a 

redução da água, descritas nas  Equação 1 e 2, respectivamente.  

Reação anódica (oxidação):  

Fe → Fe2+ + 2e-    (1) 
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Reação catódica (redução): 

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-   (2) 

Os ı́ons Fe2+ provenientes da região anódica migram em direção à região catódica, 

enquanto os ı́ons OH– proveniente da região catódica direcionam-se para a anódica. De forma 

que, em uma regiaõ intermediária, reagem e formam hidróxido ferroso (Equação 3).  

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2   (3) 

Em um meio com baixo teor de oxigênio, Fe3O4 é obtido pela Equação 4: 

3Fe(OH)2 → Fe3O4 + 2H2O + H2  (4) 

Por outro lado, em meios com alto teor de oxigênio, temos a formação de hidróxido 

férrico e de óxido férrico monohidratado, convorm descrito nas Equações 5 e 6:  

2Fe(OH)2 + H2O + ½O2 → 2Fe(OH)3 (5) 

4Fe(OH)3 → 2Fe2O3∙H2O + 4H2O  (6) 

Dessa forma, o produto final da corrosaõ do aço, ou seja, a ferrugem é obtida. Sendo a 

ferrugem composta por Fe3O4, de coloraçaõ preta, e Fe2O3∙H2O, de coloraçaõ 

alaranjada/castanho-avermelhada (MERÇON, 2004). 

Por outro lado, pode ocorrer a corrosão eletrolítica, que Merçon (2004) definiu como: 

“processo eletroquı́mico, que se dá com a aplicação de corrente elétrica externa, ou seja, trata-

se de uma corrosaõ não espontânea”. As correntes de fuga, também chamadas de parasitas ou 

estranhas são as responsáveis por esse processo, que ocorre frequentemente em tubulações de 

petróleo e de água potável, em cabos telefônicos enterrados e em tanques de postos de 

gasolina. Correntes dessa natureza ocorrem principalmente devido a falhas de aterramento ou 

isolamento das instalações acarretando na formação de furos isolados no material, onde a 

corrente escapa para o solo. 

A intensidade do processo de corrosaõ  é avaliada pela carga ou quantidade de ı́ons que 

se descarregam no catodo ou pelo número de elétrons que migram do anodo para o catodo. 

Para avaliar a intensidade de corrosão no caso do conjunto tanque de combustíveis - solo, o 

fator a ser medido é o índice de resistividade do solo, que é o inverso da condutividade. Um 

caso, por exemplo, de intensa corrosividade pode ser descrito a partir de um solo úmido que 
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apresenta sais dissolvidos de forma a gerar um valor baixo para o  índice de resistividade 

(SANDRES, 2002). 

Na Figura 9 pode ser visto um tanque totalmente danificado pelo processo de corrosão 

sendo retirado de um posto de combustível para manutenção ou possível troca. 

.  

Figura 9: Retirada de um tanque de armazenamento de combustível corroído 

Fonte: http://saojoaquimonline.com.br/wp-content/uploads/2014/08/Posto-Esso-São-Joaquim-1.jpg (acessado em 9/11/16 às 

10:10h.) 

 

3.3.4.Contaminação como Consequência do Processo Corrosivo 

Dessa forma, a corrosão nos tanques de armazenamento de combustíveis é a principal 

causa de perfurações que consequentemente acarretam em vazamentos do combustível 

armazenado para o solo e lençol freático gerando contaminações muitas das vezes irreparáveis 

ao meio ambiente, assim como possíveis explosões e incêndios de grandes proporções 

comprometendo a segurança dos que habitam ao redor  de postos (MERÇON, 2004). 

A Figura 10, mostrada abaixo, ilustra bem o processo de contaminação a partir de 

tanques de armazenamento de combustível danificados.  Acima do solo, onde ocorre o 

abastecimento de automóveis, o dano aparentemente pode não ser notado, mas avaliando a 

parte inferior, onde o tanque está armazenado, o dano é evidente. O combustível se espalha 

facilmente por todo o solo, podendo chegar até mesmo ao lençol freático de forma a prejudicar 

a população e o meio ambiente do local. 
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Figura 10: Contaminação do solo e lençol freático a partir de tanques de combustível 

Fonte: https://eradaagua.files.wordpress.com/2012/02/posto-franca.jpg (acessado em 9/11/16 às 10:02h) 

 

3.4.Classificação dos Postos de Serviços 

Já a classificação dos postos de serviços em função do ambiente em seu entorno (raio 

de cem metros a partir de seu perímetro) é feito pela Resolução CONEMA no 46, de 2013. A 

mesma foi baseada no seguinte trecho da Norma Brasileira 13.786 (ABNT, 2005), que dispõe 

sobre a seleção dos equipamentos para sistema para instalações subterrâneas de combustíveis. 

Classe 0: -Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das 
classes seguintes  

Classe 1: -Rede de drenagem de águas pluviais  
-Rede subterrânea de serviços (água, esgoto, telefone, energia 
elétrica etc.) 
-Fossa em áreas urbanas 
-Edifício multifamiliar, até quatro andares  

Classe 2: -Asilo  
-Creche  
-Edifício multifamiliar de mais de quatro andares 
-Favela em cota igual ou superior à do posto  
-Edifício de escritórios comerciais de quatro ou mais pavimentos  
-Poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico  
-Casa de espetáculos ou templo  
-Escola  
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-Hospital 
Classe 3:-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  
-Túnel construído em cota inferior à do solo  
-Edificação residencial, comercial ou industrial, construída em cota 
inferior à do solo  
-Atividades industriais e operações de risco1 
-Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade 
(independentemente do perímetro de 100 m) 
-Empreendimentos localizados em região que contenha formação 
geológica cárstica 
-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. 

Como demonstrado acima, o empreendimento pode ser classificado em quatro classes 

distintas. A classe de maior criticidade (de número maior) deve ser considerada, mesmo que só 

tenha um fator na mesma e vários outros em classes mais baixas. Com base no resultado 

obtido, sabemos os equipamentos que devem ser  utilizados no Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustíveis (SASC) do posto. Esses são específicos para que contaminações 

de solo e/ou água acidentais possam ser prevenidas, e se acontecerem, que prejudiquem o 

mínimo possível o entorno do posto. É importante ressaltar que independente das 

classificações acima, a resolução CONEMA no 46/13 estabelece que "só poderão ser instalados 

tanques de parede dupla, com parede externa não metálica (jaquetada), com espaço 

intersticial". 

 

3.5.Substâncias Químicas de Interesse 

As contaminações que chamam mais atenção nos noticiários e na mídia são os grandes 

vazamentos acidentais de petróleo que geralmente são causadores de relevantes impactos 

ambientais. Entretanto, estima-se que pequenos e contínuos vazamentos de combustível a 

partir de postos distribuidores devido ao envelhecimento de tanques de estocagem são a 

principal fonte de contaminações de compostos derivados de petróleo (TIBURTIUS et al, 

2005). 

                                                           
1Entende-se como atividades e operações de risco o armazenamento e manuseio de explosivos, bem como locais 
de carga e descarga de líquidos inflamáveis (base e terminal). 
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Segundo dados da CETESB, a gasolina é o combustível mais utilizado para motores de 

combustão interna com ignição por centelha, sendo  constituído basicamente por frações 

líquidas leves de petróleo cujos constituintes são hidrocarbonetos que variam entre C5-C12. 

Entre os hidrocarbonetos, estão presentes os saturados (compostos parafínicos e naftênicos), 

olefinas e compostos aromáticos. 

Devido aos constituintes apresentados, as contaminações por gasolina são muito perigosas. 

Uma atenção maior deve ser dada aos hidrocarbonetos aromáticos de alta solubilidade em 

água, voláteis e de baixo peso molecular, chamados de BTEX. Tal sigla descreve o conjunto 

dos compostos benzeno, tolueno, etilbenzeno e os isômeros de xileno (Figura 11), que são os 

compostos mais relevantes a respeito de contaminação. Os compostos BTEX não apresentam 

alta concentração em óleos brutos, mas são obtidos a partir do processo de destilação de forma 

a gerar uma concentração relevante nos produtos de petróleo refinados, como gasolina, o 

querosene e o óleo diesel  (LOPES, 2011). 

 

Figura 11: Compostos BTEX 

Fonte: LOPES, 2011 

Como os combustíveis são pouco solúveis em água e são constituídos por diversos 

componentes, no vazamento no subsolo, estes permanecem como líquidos de fase não aquosa 

(non aqueous phase liquid – NAPL) e em contato com a água subterrânea se dissolvem 

parcialmente. No entanto, como os compostos BTEX apresentam uma boa solubilidade em 

água, estes são os contaminantes que atingem o lençol freático mais rápido. A solubilidade em 
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água ainda é favorecida pelo efeito co-solvente pelo fato da gasolina brasileira apresentar 

etanol em sua composição. O benzeno é o mais perigoso entre eles por ser o mais tóxico e 

altamente cancerígeno se ingerido em baixas concentrações durante sua manipulação 

(CORSEUIL, 1998). 

Como consequência da gravidade da contaminação a partir dos compostos BTEX, a 

legislação tem se tornado cada vez mais exigente em relação a tais compostos. A CETESB 

estabelece os padrões de potabilidade da água, definindo os limites máximos permitidos de tais 

compostos para que a água seja considerada potável como mostrado na Tabela 4 a seguir. 

Concentrações acima do limite máximo estabelecido podem acarretar em riscos à saúde 

humana por meio da ação acumulativa no organismo por inalação ou ingestão (BRITO, 2004). 

Composto Limite Máximo em Água Subterrânea 
(µg/L)  

Benzeno 5 
Tolueno 

Etilbenzeno 
700 
300 

Xilenos 500 

Tabela 4: Limite de concentração de compostos BTEX na água 

Fonte: CETESB, http://cetesb.sp.gov.br/solo/wp-content/uploads/sites/34/2013/12/VO-2014.pdf (acessado em 9/11/16 às 

10:22)  

Enquanto a contaminação por gasolina está associada principalmente aos compostos 

BTEX, a investigação da contaminação por outros produtos de petróleo, como óleo diesel, é 

feita a partir da avaliação dos Hidrocarbonetos de Petróleo Totais (TPH), que descreve a 

concentração de hidrocarbonetos totais nas amostras avaliadas. Este método ainda é muito 

questionado por pesquisadores, pois não distingue entre os hidrocarbonetos que constituem o 

petróleo e nem aqueles de fonte naturais ou até mesmo de combustão dos produtos de petróleo 

(MARANHÃO, 2007). 

Dentre os hidrocarbonetos do grupo TPH, existe uma categoria que demanda uma 

maior preocupação: os denominados Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH). Estes 

estão presentes no petróleo e ainda são formados a partir da combustão incompleta de matéria 

orgânica. Dessa forma, a presença no solo e/ou no lençol freático pode estar associada tanto ao 

vazamento de óleo dos tanques de armazenamento como, por exemplo, a partir da troca de 

óleo feita nos postos revendedores (RESENDE, 2012). 
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 Dos compostos constituintes de petróleo, os PAH são considerados os mais tóxicos. 

São de grande persistência ambiental, ou seja, de difícil degradação, potencialmente 

carcinogênicos e mutagênicos. Em geral, são sólidos à temperatura ambiente, têm altos pontos 

de ebulição e fusão, baixa solubilidade em água, solúveis em compostos orgânicos e altamente 

lipofílicos. São absorvidos facilmente por tecidos biológicos, como a pele, por serem 

lipofílicos e solúveis em compostos orgânicos (COSTA, 2001).  

Pelo fato dos compostos PAH apresentarem alto grau de toxicidade e por serem 

altamente carcinogênicos e mutagênicos, a EPA (Environment Protection Agency) dos EUA 

definiu os 16 principais a serem monitorados em uma listagem de contaminantes orgânicos  

(COSTA, 2001). 

 

Figura 12: Compostos PAH indicados pela EPA 

Fonte: COSTA, 2001 
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3.6.Detecção de Contaminações 

Tendo em vista os problemas sérios que podem ser causados por vazamentos dos 

tanques de armazenamento, a resolução nº273/2000 do CONAMA descreve no Art. 3o que “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 Avaliação da Conformidade. (nova redação 

dada pela Resolução n° 319/02)”. 

Além disso, a resolução ainda afirma que: 

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 Avaliação 
da Conformidade. (nova redação dada pela Resolução n° 319/02).  

Um fator importante a ser avaliado é o tempo de vida útil dos tanques. Além de 

existirem vários fabricantes de tanques de armazenamento, o solo em que cada tanque está 

inserido apresenta uma característica própria podendo intensificar ou não o processo de 

desgaste. Assim, não é possível apresentar um valor fixo geral para o tempo de vida útil. 

Entretanto, autores estimam um valor máximo de 20 anos de vida útil. Para garantir o bom 

funcionamento dos tanques, devem ser realizados ensaios para detecção de vazamentos 

dependendo do tempo decorrido desde a fabricação do tanque. 

A Figura 13, obtida no CONEMA nº 46, descreve o intervalo de tempo entre os 

ensaios a serem realizados dependendo do tempo decorrido desde a fabricação do tanque. 

Aumentando o tempo de vida do tanque, menor é o intervalo de tempo entre os ensaios devido 

ao maior risco. 
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Figura 13: Intervalo entre ensaios de detecção 

Fonte: Resolução CONEMA nº 46/13 

Os tanques podem passar por controle de estoque, em conjunto com um teste de 

estanqueidade. Pela definição utilizada pelo INEA por meio do documento “Postos de 

Serviços – Orientações para o controle ambiental” (INEA, 2013), o teste de estanqueidade 

“consiste em introduzir, nos tanques e linhas já instalados, um gás sob pressão e verificar se há 

queda da pressão deste gás com o decorrer do tempo”. De acordo com a NBR 13784 

(ABNT,1997). No teste há a elevação da pressão do tanque até atingir o valor de 103 kPa (15 

psi) e um sensor de pressão deve ser  capaz de detectar um vazamento com vazão de 0,5 L/h. 

Uma possível queda de pressão no processo configuraria vazamento por algum ponto do 

sistema (buraco/fissura). 

Diferentes padrões são aplicados às tubulações dos tanques de combustíveis. Detectores 

automáticos de vazamento na linha, testes anuais de estanqueidade, pelo menos a cada três 

anos, e o monitoramento mensal (de vapor, de água subterrânea ou intersticial) devem ser  

aplicados em tubulações pressurizadas. As tubulações de sucção, não necessitam de detecção 

de vazamento, somente quando forem enterradas e operarem em pressão negativa (MARQUES 

et al., 2005). 
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3.7.Comportamento do Vazamento no Solo 

Após o vazamento de combustíveis, os contaminantes dos derivados de petróleo se 

infiltram no solo e passam a interagir com o mesmo de forma a estabelecer um comportamento 

de migração. Tal comportamento depende não só das propriedades físicas e químicas dos 

contaminantes, assim como das propriedades do próprio solo (GALANTE, 2008). 

O solo é constituído de material mineral não consolidado que está presente na 

superfície da terra. Não apresenta composição fixa sendo constituído de ar ou vapor, água e 

diversos sólidos, e pode ser dividido em duas zonas: a saturada e a não saturada 

(FERNANDES, 1997). 

Para entendermos o conceito das zonas, primeiramente recorremos a Fernandes (1997) 

que definiu franja capilar como: “porção superior da zona saturada onde a água subterrânea se 

encontra, acima da superfície do lençol freático, devido às forças capilares”. Assim, a zona não 

saturada, também chamada de zona de aeração, é a porção do solo que está parcialmente 

preenchida de água e se estende desde a superfície até a franja capilar. Já a zona saturada é a 

porção do solo abaixo da zona não saturada e que se estende desde a franja capilar até o final 

do lençol freático. É a região em que os poros da rocha estão totalmente preenchidos por água. 

Para um melhor entendimento, recorremos à Figura 14. 



55 
 

 

 

 

Figura 14: Descrição das zonas do solo. 

Fonte: BORGHETTI et al., 2004 

 Dependendo da natureza do combustível e do solo, após o vazamento são formadas 

algumas fases de hidrocarbonetos que contribuem para a migração dos contaminantes no solo. 

A EPA classifica as cinco fases de hidrocarbonetos como: fase vapor, fase residual, fase 

adsorvida, fase dissolvida e fase livre. 

A fase vapor é gerada quando as moléculas dos compostos passam para o estado vapor 

e migram pelos poros do solo e/ou da rocha. Já a fase residual, também chamada de fase retida, 

ocorre quando após a passagem dos contaminantes de fase líquida alguns ficam retidos pela 

força capilar do solo ou presos no espaço dos poros. A fase adsorvida consiste na adsorção das 

moléculas na superfície dos sólidos. Por outro lado, a fase dissolvida ocorre quando os 

compostos se dissolvem na água subterrânea e são transportados por ela. Enquanto que a fase 

livre, também chamada de fase móvel, é o produto puro que não se mistura com a água, mas 

está presente na forma de gotículas ou lentes sobrenadantes ao aquífero (GALANTE, 2008). 

A partir do início do vazamento, os combustíveis, que são constituídos 

majoritariamente por hidrocarbonetos, iniciam uma migração vertical devido a ação da 

gravidade e capilaridade. Conforme o vazamento vai ocorrendo, o centro de massa da pluma 
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continua a descer e o solo vai ficando cada vez mais saturado de combustível, deixando certos 

hidrocarbonetos imóveis no solo formando a fase retida. Se o vazamento for inferior em 

relação à capacidade de retenção do solo, a massa de contaminante ficará retida pela ação de 

capilaridade e a contaminação ficará imobilizada. Por outro lado, se o vazamento for superior 

em relação à capacidade de retenção do solo há a formação de fase livre sobre o nível d’água.  

Certa parte dos hidrocarbonetos presentes na fase livre e residual podem volatilizar formando a 

fase vapor, penetrando pelos poros do solo se tornando componentes do vapor do solo. 

Consequentemente tornam o óleo resultante mais denso e menos móvel (TEIXEIRA, 2013). 

Para um melhor entendimento, recorremos à Figura 15. 

 

Figura 15: Descrição das Fases 

Fonte: http://agenciavcontrol.com.br/dev/cma/wp-content/uploads/2016/04/tipos-de-remediacao-solo-contaminado.png 

(acessado em 11/12/16 às 10:49) 

 

3.8.Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

Em decorrência dos derivados de petróleo e álcool que são comercializados nos postos 

de combustíveis, estes estabelecimentos possuem grande potencial poluidor. Em geral, os 

meios mais impactados são solos e/ou águas subterrâneas. As principais causas dessas 
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contaminações são vazamentos de combustíveis em tubulações e tanques do SASC2, assim 

como as operações de abastecimento de veículos ou dos bocais de enchimento do posto. 

Dependendo do grau de contaminação, pode haver grande risco à segurança, à saúde humana e 

ao meio ambiente. Portanto, justifica-se a necessidade do gerenciamento de áreas 

contaminadas (ACs) feito pelos órgãos ambientais competentes (CETESB, 2007). 

A Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009, dispõe sobre “critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e 

estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de atividades antrópicas”. Essa Resolução é referência nacional no 

processo de investigação e gerenciamento de áreas contaminadas. 

O INEA é o órgão ambiental competente do Estado do Rio de Janeiro. Apesar de não 

possuir uma lista de valores orientadores para solos e águas subterrâneas completa que 

substitua a presente na Resolução CONAMA no 420/2009, ele afirma na Resolução CONEMA 

no 46/20133 o seguinte. 

11 - VALORES ORIENTADORES PARA SOLO E PARA ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 
Serão adotados os valores orientadores estabelecidos na Resolução 
CONAMA no 420, de 28 de dezembro de 2009, ou na que vier substituí-la. 
Os valores de Total de Hidrocarbonetos de Petróleo – TPH devem ser 
comparados com os valores de intervenção para solo e água, fixados em 
1.000 mg/kg e 600 μg/l, respectivamente. 

A SMARHS como órgão competente do município de Niterói, baseia-se nos valores 

referenciados nas resoluções supracitadas (CONAMA no 420/09 e CONEMA no 46/13) para 

avaliar os diagnósticos ambientais apresentados ao setor de licenciamento ambiental.  

 Durante a investigação de uma área contaminada, são coletadas amostras de solo e 

água subterrânea do local em questão. Posteriormente, os resultados analíticos das substâncias 

                                                           
2“Conjunto de equipamentos, partes e peças que dispõem de tanques enterrados, tubulações e bombas para 
movimentação de combustíveis, respiros de tanques, sistemas de descarga para o recebimento de combustíveis 
líquidos, em posto de terra.” (INEA, 2014) 
3“Aprova a Norma Operacional NOP-INEA-05- Licenciamento Ambiental e encerramento de postos de 
combustíveis líquidos e Gás Natural” (CONEMA, 2013) 
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químicas de interesse (SQI) obtidos são comparados com os valores orientadores4. Esses 

valores são classificados na Resolução CONAMA no 420/2009 da seguinte forma: 

Valor de Referência de Qualidade - VRQ: é a concentração de determinada 
substância que define a qualidade natural do solo, sendo determinado com 
base em interpretação estatística de análises físico-químicas de amostras de 
diversos tipos de solos;  
Valor de Prevenção - VP: é a concentração de valor limite de determinada 
substância no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as suas funções 
principais; 
Valor de Investigação - VI: é a concentração de determinada substância no 
solo ou na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos 
ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição 
padronizado; (...) 

 

Ainda nessa Resolução, os solos são divididos nas seguintes classes, de acordo com a 

concentração de substâncias químicas presentes nos mesmos.  

I - Classe 1: Solos que apresentam concentrações de substâncias químicas 
menores ou iguais ao VRQ;  
II - Classe 2: Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma 
substância química maior do que o VRQ e menor ou igual ao VP;  
III - Classe 3: Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma 
substância química maior que o VP e menor ou igual ao VI;  
IV - Classe 4: Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma 
substância química maior que o VI. 

O INEA (2014) classifica os tipos de Áreas Contaminadas (AC) da seguinte forma.  

Área Contaminada (AC): Área onde as concentrações de Substâncias 
Químicas de Interesse (SQI) estão acima de um valor de referência vigente 
ou, na falta deste, e a critério do órgão ambiental licenciador, de um valor 
internacionalmente aceito, que indique a existência de um risco potencial à 
segurança, à saúde humana ou ao meio ambiente.  
Área Contaminada sob Intervenção (ACI): Área em que for constatada a 
presença de substâncias químicas em fase livre ou em que for comprovada, 
após investigação detalhada e avaliação de risco, a existência de risco à saúde 
humana. 
Área sob Investigação (AI): Área em que comprovadamente for constatada, 
mediante investigação confirmatória, a contaminação com concentrações de 
substâncias no solo ou nas águas subterrâneas acima dos valores de 
referência.  
Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação (AMR): Área em que 
o risco for considerado tolerável, após a execução de avaliação de risco, 
devendo ser mantida em monitoramento.  

                                                           
4“São concentrações de substâncias químicas que fornecem orientação sobre a qualidade e as alterações do solo e 
da água subterrânea” (CONAMA, 2009) 
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Área Potencial (AP): Área onde são ou foram desenvolvidas atividades com 
potencial de contaminação que, por suas características, podem acumular 
quantidades ou concentrações de contaminantes em condições que a tornem 
contaminada.  
Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR): Área em que, após período de 
monitoramento definido pelo órgão ambiental competente, se confirme a 
eliminação do perigo ou a redução dos riscos a níveis toleráveis.  
Área Suspeita (AS): Área na qual, após a realização de uma avaliação 
preliminar, foram observados indícios de contaminação ou identificadas 
condições que possam representar perigo. 

Dentre os objetivos do gerenciamento de AC’s, podemos citar eliminação do perigo, 

minimização de impactos ambientais e redução do risco à saúde humana. A metodologia de 

gerenciamento das ACs é feita em etapas sequenciais, ou seja, o resultado de cada etapa serve 

como base para a execução da etapa posterior (CETESB, 2007). Essas informações são 

essenciais para definir o próximo estudo a ser realizado ou então o encerramento do caso. De 

acordo com o artigo 23 da Resolução CONAMA no 420/09, durante o processo de 

investigação da área, as seguintes etapas devem ser contempladas: 

I - Identificação: etapa em que serão identificadas áreas suspeitas de 
contaminação com base em avaliação preliminar, e, para aquelas em que 
houver indícios de contaminação, deve ser realizada uma investigação 
confirmatória, as expensas do responsável, segundo as normas técnicas ou 
procedimentos vigentes.  
II - Diagnóstico: etapa que inclui a investigação detalhada e avaliação de 
risco, as expensas do responsável, segundo as normas técnicas ou 
procedimentos vigentes, com objetivo de subsidiar a etapa de intervenção, 
após a investigação confirmatória que tenha identificado substâncias 
químicas em concentrações acima do valor de investigação.  
III - Intervenção: etapa de execução de ações de controle para a eliminação 
do perigo ou redução, a níveis toleráveis, dos riscos identificados na etapa de 
diagnóstico, bem como o monitoramento da eficácia das ações executadas, 
considerando o uso atual e futuro da área, segundo as normas técnicas ou 
procedimentos vigentes. 
 

Os procedimentos e ações de investigação das áreas contaminadas devem acontecer de 

acordo com o fluxograma contido na Figura 16, o mesmo foi disponibilizado pelo CONAMA 

no Anexo III da Resolução nº 420/2009. 
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Figura 16: Etapas de gerenciamento de Áreas Contaminadas 

Fonte: CONAMA, 2009 

 

3.8.1.Normas de Identificação de Áreas Contaminadas 

As normas ABNT referenciadas a seguir determinam como deve ser realizada cada 

etapa do gerenciamento de AC. 

• ABNT NBR 15.515-1: Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 1: 

Avaliação preliminar. (ABNT, 2011) 

• ABNT NBR 15.515-2: Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 2: 

Investigação confirmatória. (ABNT, 2011) 

• ABNT NBR 15.515-3: Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 3: 

Investigação Detalhada (ABNT, 2013) 
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3.8.2.NBR 15.515-1: Avaliação preliminar 

A avaliação preliminar é a primeira avaliação a ser realizada no local e tem como 

objetivo principal identificar possíveis contaminações de solo e/ou água subterrânea na área do 

empreendimento e em suas adjacências. O fluxograma apresentado na Figura 17 apresenta a 

sequência dos procedimentos que devem ser adotados para a elaboração da mesma. 

 

Figura 17: Fluxograma para avaliação preliminar 

Fonte: ABNT, 2011 

Como pode ser observado, a coleta de dados existentes consiste no estudo sobre o meio 

físico e no estudo histórico, enquanto a inspeção e o reconhecimento de área consiste em 

vistoria de campo e entrevistas. A avaliação preliminar é pré-requisito para as próximas etapas 

de investigação do passivo ambiental (ABNT, 2011).  

Para a realização do estudo histórico, diferentes fontes de informação sobre a área em 

estudo devem ser consultadas, como por exemplo: histórico operacional e ambiental da área; 

informações sobre a situação legal da área; informações sobre os bens a proteger localizados 

próximos a área; medidas de segurança tomadas na área; zoneamento, entre outros (ABNT, 

2011). O levantamento de imagens aéreas e fotografias também podem ser destacados como 

uma ferramenta importante para a confecção do estudo histórico.  

O estudo sobre o meio físico objetiva determinar as vias potenciais do transporte de 

contaminantes além de localizar e caracterizar de os bens a proteger que podem ser atingidos.  
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Esse estudo estrutura-se com base em dados geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, 

geomorfológicos e metereológicos (ABNT, 2011).  

Finalmente, são realizadas entrevistas com pessoas que conheçam bem o local, com o 

objetivo de investigar os seguintes assuntos descritos no item 5.2 da NBR 15.515-1: 

a) histórico de uso e ocupação da área, indicando as atividades 
desenvolvidas (industrial, comercial e/ou outras) 

b) acidentes ocorridos; 
c) paralisação do funcionamento; 
d) manuseio e armazenamento das substâncias; 
e) reclamações da população; 
f) problemas com a qualidade do ar, água e solo; 
g) reformas realizadas na área; 

 

Para concluir essa etapa, é feito o reconhecimento da área por  profissional com 

formação que o permita coletar e interpretar os dados corretamente. Durante a vistoria, ele 

deve preencher uma Ficha Técnica conforme o Anexo B da NBR 15.515-1 (ABNT, 2011), 

onde são abordados detalhadamente os seguintes tópicos. 

1 – Identificação da área: Contém todas as informações necessárias a identificar e 

localizar o empreendimento, a lista de responsáveis e seus respectivos registros técnicos, se 

existe alguma fonte potencial de contaminação, entre outros. 

2 – Disposição de resíduos sólidos: Aborda informações referentes à origem dos 

resíduos, o volume, tipo de destinação, se é feita a compactação dos mesmos, se o local onde 

eles ficam é impermeabilizado, entre outros. 

3 – Área Industrial/Comercial: Descreve a atividade realizada no local, a fonte 

potencial de contaminação, a existência de vazamentos ou infiltrações, os materiais utilizados, 

onde eles são armazenados, entre outros. 

4 – Outras fontes/fontes não conhecidas: Descreve o tipo de fonte potencial de 

contaminação presente ou que já existiu no local (acidentes, atividades agrícolas, cemitérios, 

etc.), a causa, quando ocorreu, e outros detalhes sobre a mesma.  

5 - Descrição da área e suas adjacências: Caracterização da área em estudo e suas 

adjacências, descrição da atividade realizada no local, substâncias utilizadas, se existem bens a 

proteger, solo e/ou água subterrânea contaminados, possibilidade de enchente, entre outros. 

6 - Eventos importantes/existência de riscos: Indica se já aconteceu algum acidente no 
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local, se existe erosão, se existem contaminações perceptíveis na superfície do solo e 

adjacências, entre outros.  

7 - Atividades anteriores desenvolvidas na área: Descrição detalhada do passivo 

ambiental de solo e água subterrânea gerado anteriormente no local. 

8 - Fontes de informação: Descreve as fontes de informação que foram usadas para 

preencher a Ficha Técnica. 

9 - Observações gerais: Registra informações relevantes sobre a área em estudo. 

10 - Croqui da área/modelo conceitual: O croqui da área tem como objetivo demarcar 

as fontes potenciais de contaminação e os bens a proteger existentes dentro e fora da mesma. O 

modelo conceitual baseia-se no registro de cada fonte potencial de contaminação, os 

mecanismos de liberação dos contaminantes, as vias de transporte dos contaminantes no meio, 

os receptores da contaminação e os bens a proteger. 

11 - Mapa de localização: Tem como objetivo mostrar a localização da área de estudo e 

a indicação dos principais bens a serem protegidos. 

O modelo descrito acima serve como guia para que o profissional não deixe de coletar 

nenhuma informação essencial à elaboração de seu relatório técnico.  

Se não houver indícios de contaminação na área e/ou em suas adjacências durante a 

avaliação preliminar, deve ser apresentado apenas o relatório técnico ao órgão ambiental 

competente, e então, o caso investigativo é encerrado. Porém, se existirem indicativos de 

contaminação no local, a apresentação da ficha técnica, modelo conceitual, identificação e 

localização dos pontos com indícios reais ou potenciais de contaminação são suficientes para 

representar a etapa de avaliação preliminar e dar continuidade à investigação por meio de 

relatórios mais detalhados (ABNT, 2011). As próximas etapas de investigação seguem o 

modelo apresentado pela ABNT no fluxograma da Figura 18. 
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Figura 18: Fluxograma das etapas da avaliação de passivo ambiental 

Fonte: ABNT, 2011 

3.8.3.NBR 15.515-2: Investigação Confirmatória 

No caso de postos de combustíveis, a análise preliminar geralmente é realizada 

concomitantemente com a análise confirmatória. A investigação confirmatória é realizada com 

intenção de verificar a existência ou não de contaminações no solo e na água subterrânea da 

área em estudo. Essa etapa efetiva-se com base na norma ABNT NBR 15515-2. O modelo 

conceitual, elaborado durante o processo de avaliação preliminar, serve como o ponto de 

partida para essa etapa. Caso a existência de contaminação no local tenha sido confirmada 

durante a avaliação preliminar, o estudo será direcionado para a investigação detalhada, não 

havendo necessidade de realizar a investigação confirmatória. Se durante a avaliação 

preliminar ou as investigações for constatada presença de fase livre ou situação de perigo, 
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deve-se imediatamente adotar ações emergenciais. 

Para que confirme-se a contaminação da área em estudo, o responsável técnico deve 

coletar amostras representativas de solo e água subterrânea em pontos suspeitos de 

contaminação. Feito isso, as amostras devem ser encaminhadas a algum laboratório 

credenciado pelo órgão ambiental competente para que as mesmas possam ser quimicamente 

analisadas e quantificadas. Existem normas nacionais e internacionais que regem os 

procedimentos a serem adotados para que a coleta, manuseio, preservação, acondicionamento 

e transporte das amostras seja feito corretamente e não afete o resultado final das análises. O 

resultado das análises laboratoriais são comparados com os valores orientadores adotados pelo 

órgão ambiental competente para checar se existem ou não indícios de contaminação no local. 

Todas as etapas da investigação confirmatória acontecem de acordo com o fluxograma da 

Figura 19. 

 

 

 
 

Figura 19: Fluxograma de investigação confirmatória 

Fonte: ABNT, 2011 
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3.8.3.1.Amostragem 

De acordo com a norma referenciada acima, vários meios podem ser amostrados na 

investigação de uma área, como por exemplo: solos, sedimentos, rochas, aterros, águas 

subterrâneas, águas superficiais, água de zona não saturada (solução do solo), vapores do solo 

e ar ambiente (interno e externo) (ABNT, 2011). Em uma investigação confirmatória, os meios 

mais comumente amostrados são solo e água subterrânea.  

O modelo conceitual é responsável por indicar as regiões do terreno onde 

provavelmente ocorrem maiores concentrações das SQI. Os pontos de coleta são determinados 

com base na localização das fontes suspeitas e locais potencialmente contaminados. Visto que 

os contaminantes possuem baixa mobilidade lateral no solo, as amostras desse meio devem ser 

coletadas o mais próximo possível da fonte de contaminação. Já as amostras de água 

subterrânea, devem ser coletadas imediatamente em pontos a jusante dos locais potencialmente 

contaminados, levando-se em conta a direção de mobilidade do lençol freático. Geralmente, 

apenas uma campanha de amostragem é suficiente para cumprir os objetivos da investigação 

confirmatória. 

Existe um documento chamado “cadeia de custódia” se onde registra o caminho da 

amostra desde a coleta até a análise, indicando as datas e cada profissional que participou do 

processo. Esse, é de suma importância na rastreabilidade das amostras, e uma via original 

sempre deve acompanhar os laudos analíticos realizados.  

3.8.3.2.Resultados 

Os resultados analíticos são comparados com os valores orientadores de investigação 

adotados pelo órgão ambiental competente. Se a contaminação for confirmada, é elaborado um 

plano de ação, de acordo com a legislação específica vigente. O modelo conceitual deve ser 

atualizado com as informações provenientes da investigação confirmatória e essa nova versão 

servirá como base para o planejamento da investigação detalhada e/ou de uma ação de 

intervenção emergencial. 

 

3.8.4.NBR 15.515-3: Investigação Detalhada 

A investigação detalhada deve ser realizada em área onde se confirmou contaminação 
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em solo e/ou água subterrânea por meio de avaliação preliminar, investigação confirmatória 

dentre outros estudos ambientais. Essa etapa se efetiva com base na norma ABNT NBR 

15.515-3 de 02 de setembro de 2013, que apresenta as orientações mínimas para que a 

investigação seja executada de maneira correta. 

De acordo com a norma, os principais objetivos da investigação detalhada são: 

a) mapeamentos horizontal e vertical da contaminação por meio da 
comparação entre as concentrações dos contaminantes e os valores de 
investigação ou intervenção; 

b) caracterização do meio físico e do entorno; 
c) quantificação da massa de substâncias químicas de interesse no solo e na 

água subterrânea; 
d) identificação e caracterização de outras fontes de contaminação não 

apontadas nas etapas anteriores; 
e) definição da substâncias químicas de interesse para a área; 
f) definir a dinâmica de transporte e similar prognósticos da evolução da 

contaminação; 
g) identificar as vias de exposição e receptores para a realização de 

avaliação de risco à saúde humana; 
h) subsidiar plano de ações necessárias. 

Primeiramente, as informações existentes são consolidadas por meio do levantamento 

de todos os estudos ambientais realizados na área investigada, para atualização do modelo 

conceitual. Feito isso, elabora-se um plano de investigação detalhada, que é baseado nas 

incertezas remanescentes dos estudos anteriores.  

3.8.4.1.Plano de investigação detalhada 

De acordo com a NBR 15.515-3, o plano de investigação detalhada deve conter as 

seguintes informações: 

• Caracterização do entorno  

Levantamento complementar, se necessário, sobre as atividades realizadas no entorno 

da área estudada e suas características relevantes.  Podem ser imagens de satélite com base 

georreferenciada (UTM), mapas planialtimétricos, entre outros. 

• Caracterização geológica 

Para definição das características geológicas do terreno em estudo, podem ser 

realizadas sondagens, elaboração dos perfis das sondagens executadas, identificação e 

descrição do solo, elaboração de planta com a localização das sondagens e dos pontos de 
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amostragem, entre outros. O objetivo desses métodos é possibilitar a identificação e a 

caracterização de todas as camadas importantes para que o comportamento das SQI possa ser 

melhor compreendido. 

• Caracterização hidrogeológica 

O propósito da caracterização hidrogeológica é identificar a dinâmica dos fluxos 

subterrâneos e do comportamento dos contaminantes da zona saturada e não saturada. Para que 

estes dados possam ser definidos, a norma NBR 15.515-3 cita as seguintes atividades: 

a) instalação de poços de monitoramento, construídos de acordo com as 
ABNT NBR 15495-1 e ABNT NBR 15495-2;  
b) instalação de conjunto de poços com seções filtrantes localizadas 
estrategicamente em função da distribuição litológica, das características 
fisico-químicas e do comportamento nos meios da SQI, com o objetivo de 
determinar a existência de fluxo e distribuição verticais das SQI; 
c) determinação da cota topográfica absoluta com base em referência de nível 
oficial do topo do tubo de revestimento do poço e medição do nível d’água 
para o cálculo do potencial hidráulico em cada poço de monitoramento, com 
medidas realizadas preferencialmente na mesma data, para a determinação da 
variação do gradiente hidráulico; 
 d) realização de ensaios para determinação da condutividade hidráulica em 
quantidade suficiente para avaliar a variação dessas condutividades em 
função da distribuição litológica ao longo dos eixos longitudinal e transversal 
das plumas de contaminação; 
e) elaboração de mapas potenciométricos abrangendo as plumas de 
contaminação, determinadas conforme 6.3, e seu entorno, apontando os 
sentidos preferenciais de fluxo; 
f) determinação das velocidades de fluxo das águas subterrâneas nas unidades 
hidrogeológicas condicionantes do transporte das SQI, considerando-se os 
sentidos preferenciais de propagação das plumas de contaminação; 
g) elaboração de seções esquemáticas (transversal e longitudinal ao eixo 
principal das plumas mapeadas no plano horizontal, conforme 6.3), com 
representação da geologia local, potenciometria, perfil construtivo dos poços 
e valores de condutividade hidráulica para as unidades hidrogeológicas 
ensaiadas. Essas seções podem conter também informações sobre a variação 
das concentrações das SQI e presence da fase livre; 
h) texto explicativo com resumo da hidrogeologia do local. 
 

• Definição de substâncias químicas de interesse 

As SQIs a serem investigadas são definidas com base na solicitação feita pelo órgão 

ambiental competente, pelas informações contidas na avaliação preliminar e na investigação 

confirmatória. 
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3.8.4.2.Mapeamento da contaminação 

O mapeamento da contaminação é feito com o intuito de conhecer a disposição 

tridimensional das SQI e de demarcar as zonas contaminadas5 ou que apresentem pressuposto 

risco. Os resultados da investigação detalhada devem ser suficientes para que seja elaborada a 

representação geométrica das plumas de fase livre, dissolvida e retida. 

 

3.8.4.3.Resultados 

Finalmente, o modelo conceitual da área em estudo pode ser atualizado com as 

informações provenientes da investigação detalhada. Essa nova versão servirá como base para 

a realização das próximas etapas. De acordo com a norma qual?, o modelo deverá conter ao 

menos os seguintes dados para dar prosseguimento ao estudo: 

 
a) distribuição das litologias; 
b) nível de água dos poços de monitoramento; 
c) sentido e velocidade de fluxo; 
d) concentraçãoo e distribuiçãoo da contaminaçãoo nos meios afetados; 
e) mecanismos de liberaçãoo identificados; 
f) meios de transporte; 
g) quantificaçãoo de contaminantes presentes no solo e água subterrânea; 
h) prognósticos de transporte de contaminantes; 
i) vias de exposiçãoo reais e hipotéticas; 
j) receptores potenciais e reais identificados; 
k) necessidade ou não de ações imediatas. (...) 
Estas informações devem ser suficientes para subsidiar a avaliação de risco à 
saúde humana, etapa posterior do gerenciamento de áreas contaminadas. 
 

Além dos tópicos citados acima, o relatório de investigação detalhada deve 

compreender os seguintes mapas e tabelas: 

  - Tabelas comparando os resultados analíticos das amostras de solo e água subterrânea 

com os VRQ, VP e VI adotados pelo órgão ambiental competente; 

  - Mapa identificando as fontes de contaminação; 

  - Mapa de distribuição tridimensional das plumas de contaminação existentes; 

  - Mapa de ocupação do entorno do empreendimento; 

  - Mapa com as seções esquemáticas hidrogeológicas e geológicas que indiquem o 

sentido do fluxo da água subterrânea. 

                                                           
5 Regiões onde as SQIs estão presentes em concentrações acima dos valores permitidos. 
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4. Metodologia  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho consistiu em quatro 

etapas, sendo elas: pesquisa bibliográfica; coleta, análise e tratamento de dados; conclusão; 

editoração. 

A fase inicial do presente estudo baseou-se na revisão bibliográfica de normas, 

legislações, artigos científicos e publicações jornalísticas relacionadas ao tema. 

A segunda fase consistiu no levantamento de processos de licenciamento de todos os 

postos de abastecimento de combustíveis existentes no município de Niterói. A grande maioria 

dos processos encontrava-se na SMARHS e foram desarquivados pelos funcionários do setor 

de  protocolo da secretaria. Em posse dos processos, eram coletados os dados necessários para 

o presente estudo, de modo que, ao fim das análises, os processos eram novamente retornados 

para serem recatalogados. Devido a recente transição do licenciamento de postos da esfera 

estadual para a esfera municipal, alguns postos ainda são licenciados pelo INEA e a coleta dos 

respectivos dados foi feita acessando-se os pareceres técnicos da equipe responsável, de 

maneira remota, através do portal eletrônico ao qual os gestores ambientais municipais tem 

acesso. A diretora do licenciamento ambiental de Niterói é a única pessoa da SMARHS que 

tem livre acesso aos pareceres técnicos referentes a empreendimentos no município de Niterói. 

Desta forma, ela nos auxiliou nessa etapa final de levantamento de dados. Os resultados foram 

agrupados e analisados com o auxílio do programa Microsoft Excel, formando assim o 

primeiro “Cadastro de Áreas Contaminadas” da cidade, que servirá como fonte de dados para 

futuros planejamentos ambientais e urbanos. 

Finalmente, foram realizadas as duas últimas etapas, que consistiram em concluir o 

estudo a partir dos dados obtidos e editorar o corpo do trabalho com o programa Microsoft 

Word.   
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5. Licenciamento Ambiental de Posto de Combustíveis no Município de Niterói 

A partir do que foi desenvolvido e discutido anteriormente ao longo deste estudo, o 

município de Niterói possui 62 profissionais das mais diferentes áreas de formação, 

constituindo um corpo técnico multidisciplinar devidamente habilitado a proceder com o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que possuam potencial de impacto 

poluidor de classe média ou inferior, conforme determinado pelo INEA. Portanto, desde antes 

da instrução da Lei Complementar 140 de 2011, este município se encontrava apto a proceder 

com o licenciamento ambiental de postos de combustíveis, exercendo esta função desde as 

primeiras iniciativas de efetiva cooperação com o estado do Rio de Janeiro, quando 

estabelecidos os primeiros esforços de implantação de convênios com os municípios, 

disciplinados e orientados pela Lei estadual 5.101 de 2007, desde que os empreendimentos em 

questão tivessem potencial poluidor impactante de escala local, ou seja, que se restrinjam a 

esfera de governança do município. Deste modo, postos de serviços flutuantes ou que se 

encontrem em áreas em que possíveis incidentes, vazamentos e contaminações possam causar 

danos ao ambiente marítimo não serão abordados neste estudo, visto que são de 

responsabilidade estadual ou federal. 

Utilizam-se como valores orientadores para intervenção no caso de contaminação do 

solo, ou água, aqueles dispostos na Resolução no 420 do CONAMA, que dispõe acerca da 

gestão de áreas contaminadas, bem como os critérios dispostos na NOP-INEA-06, promulgada 

em 2015. Muitas vezes, também se utilizam os valores orientadores dispostos pela CETESB, 

como parâmetros para a gestão de áreas contaminadas, por meio da  Lei Estadual 13.577, de 

2009 e seu Decreto nº 59.263, de 2013, conforme determinado na Resolução CONEMA no 

44/2012, quando houver ausência de valores orientadores de substâncias na Resolução 

CONAMA no 420. Como destacado anteriormente, apesar do CONAMA ser o órgão federal 

responsável por orientar e normatizar as disposições da temática de gestão ambiental no Brasil, 

o Estado de São Paulo foi pioneiro no processo de gestão e licenciamento ambiental no país, 

de maneira que ainda hoje é referência nacional para orientação deste tema, tendo, inclusive, 

balizado a legislação federal. Assim, ainda hoje as recomendações e orientações da CETESB 

são tidas como modelos a serem seguidos, uma vez que muitos estados da federação ainda não 

se adequaram às determinações e disposições federais a respeito dos objetos do licenciamento 

ambiental, utilizando-se como critérios gerais de orientação as referências deste órgão. 
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Atualmente, Niterói possui 87 postos de serviços em seus limites, em que os postos de 

combustíveis estão distribuídos no município conforme a Figura 20, dos quais apenas cinco 

são de uso próprio, para abastecimento de frota automotiva particular, enquanto o restante é de 

uso estritamente comercial, para abastecimento de frota automotiva de terceiros. Dentre os 

postos de serviços de uso próprio, dois deles apresentam algum tipo de contaminação, tendo 

sido detectadas a presença de fase livre no solo, de modo que foi solicitada a instalação de 

novos poços de monitoramento para delimitação da pluma de fase livre e, somente depois, será 

elaborado o relatório de investigação detalhada e avaliação de risco possibilitando um plano de 

ação emergencial para remoção da fase livre. Para ambos, foi solicitada a instalação de um 

sistema de remoção de fase livre. Quanto à situação dos postos de combustíveis, existem dois 

em situação inativa. Um destes empreendimentos encerrou suas atividades de abastecimento 

de frota automotiva e está realizando os procedimentos exigidos pelos instrumentos 

orientadores para que seja feita a remoção do SASC, a descontaminação e a remediação do 

local em que estava instalado, para que seja permitida a emissão do termo de encerramento da 

atividade. Enquanto o outro não possui informações atualizadas a respeito de sua situação. 

 

Figura 20: Distribuição Geográfica dos Postos de Combustíveis em Niterói 

Fonte: SMARHS, 2016 
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Dos postos de serviços de uso comercial, 20 apresentam algum tipo de contaminação 

no solo ou na água. No entanto, a maioria destes empreendimentos, mesmo tendo sido 

detectados valores de contaminantes acima dos valores recomendados, ainda necessitam de 

estudos complementares de investigação, visto que os primeiros relatórios são pareceres 

preliminares que orientam a necessidade de investigações mais profundas para serem 

norteadas ações de intervenção visando à recuperação das áreas contaminadas. 

Desta forma, mesmo havendo uma política municipal de regulamentação e instrução de 

áreas contaminadas pela atividade de postos de serviços, este processo de descentralização e 

municipalização do licenciamento ambiental é, de certa forma, um processo recente, ainda 

necessitando de aperfeiçoamentos. 

Observa-se que, majoritariamente, os postos de combustíveis deste município 

encontram-se em situação de áreas livres de contaminação. Isto pode ser explicado pelo fato 

deste tipo de empreendimento ter se desenvolvido mais efetivamente de maneira muito recente 

no município. Municípios como o de São Paulo, que tiveram seu processo de industrialização 

ocorrido mais prematuramente do que nos outros estados, além de possuírem dados mais 

concretos e políticas públicas sobre a temática mais consolidados, apresentam uma quantidade 

bastante superior de áreas contaminadas e reabilitadas do que municípios de menor porte, que 

desenvolveram sua industrialização mais tardiamente, visto que em períodos mais antigos não 

havia conhecimentos tão alicerçados a respeito da manutenção do meio ambiente e da 

cristalização do conceito de desenvolvimento sustentável. Os dados referentes ao município de 

São Paulo quanto às áreas contaminadas estão dispostos a seguir: 

Tota
l 

Contaminad
a sob 

investigação 

Contaminad
a com risco 
confirmado 

Em 
processo 

de 
remediaçã

o 

Em processo 
de 

monitorament
o para 

encerramento 

Contaminad
a em 

processo de 
reutilização 

Reabilitad
a para o 

uso 
declarado 

752 135 64 259 109 38 147 

Tabela 5: Áreas contaminadas e reabilitadas no município de São Paulo 

Fonte: CETESB, http://areascontaminadas.cetesb.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/45/2013/11/totaliza%C3%A7%C3%A3o-ag%C3%AAncia.pdf,acessado (acessado em 20/11/2016 às 

27/11/16) 
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Outro município que, de certa forma, apresenta dados antagônicos aos de Niterói, é o 

município do Rio de Janeiro que, de maneira semelhante ao município de São Paulo, apresenta 

um número expressivamente maior de áreas contaminadas, por ter se desenvolvido e 

expandido de modo mais vigoroso durante seu processo de industrialização mais prematuro, 

havendo um crescimento da demanda por combustíveis de origem fóssil mais acentuada. A 

Figura 21 representa esta discrepância da quantidade de áreas contaminadas e reabilitadas 

entre Niterói e Rio de Janeiro. Destaca-se que estes dados são referentes a 2014 e, portanto, se 

encontram defasados com relação à real situação atual. 

 

Figura 21: Distribuição das áreas contaminadas e reabilitadas por municípios no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: INEA, 2014 

 Outro ponto relevante é o fato de haver apenas 5 áreas contaminadas ou reabilitadas no 

município de Niterói, considerando-se todos os tipos de empreendimentos com impacto 

poluidor realizados no município, enquanto que esta presente pesquisa apontou um número de 

áreas contaminadas confirmadas ou reabilitadas por conta, apenas, dos postos de serviços 

como sendo de 22. Por mais que estes dados estejam desatualizados, não é razoável haver uma 

diferença tão grande entre a quantidade de contaminações causadas por todos os tipos de 

atividades poluidoras no município e apenas pelos postos de combustíveis, havendo-se passado 

somente dois anos. Esta discrepância de valores é resultado da grande dificuldade que o INEA 
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possuía em gerir todos os processos de licenciamento ambiental do estado e de integrar as 

informações adquiridas, visto que até há pouco tempo este órgão era o maior responsável por 

desempenhar esta função antes de haver a intensificação e aprimoramento dos sistemas 

municipais de gestão ambiental. 

Além da evolução dos processos de descentralização do licenciamento ambiental no 

estado do Rio de Janeiro, que facilitaram a capilarização das políticas públicas de conservação 

do meio ambiente, outro fator que contribui com um menor número de áreas com presença de 

contaminantes é o fato de os equipamentos utilizados na construção, operação e manutenção 

dos postos de serviços de Niterói serem mais recentes e, portanto, estarem menos sujeitos a 

intempéries e desgastes naturais pelo passar do tempo. As normas de construção e operação 

destes equipamentos também foram modificadas e aperfeiçoadas ao longo da evolução da 

atividade de abastecimento de combustíveis, seguindo os exemplos e determinações de 

modelos nacionais e internacionais mais consistentes e consolidados. Dentre as inovações que 

possibilitaram a redução do desgaste dos reservatórios de combustíveis dos postos de serviços 

está a obrigatoriedade da utilização de tanques jaquetados com espaço intersticial entre a 

parede interna e externa e a presença de chapas de sacrifício, conforme determinado pela 

ABNT. Além disso, nos dias atuais, o espaço intersticial dos tanques jaquetados é monitorado 

automaticamente de maneira remota, o que facilita a identificação de possíveis falhas na 

estanqueidade dos sitemas de armazenamento e vazamentos de produtos tóxicos. 

Neste sentido, como já foi discutido no corpo deste estudo quanto ao status das áreas 

contaminadas determinadas pelo INEA, a distribuição dessas áreas contaminadas no município 

de Niterói, após os estudos ambientais preliminares e detalhados, estão distribuídos da seguinte 

forma, conforme se faz notar no gráfico da Figura 22: 
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Figura 22: Classificação dos Tipos de Áreas de Postos de Combustíveis em Niterói 

Nota-se que há apenas uma área que apresentou contaminação e foi, efetivamente, 

remediada, sendo considerada uma área reabilitada para uso declarado. Este processo de 

identificação de contaminantes e remediação da área ocoreu ainda sob tutela do INEA, antes 

da municipalização do licenciamento ambiental, visto que o município não se encontrava 

habilitado a proceder e orientar com as etapas de remediação dos empreendimentos. Verifica-

se também que há apenas uma área sob investigação, tendo sido observada a presença de 

vários contaminantes. Destaca-se que o município de Niterói não pode emitir Licença de 

Operação e Recuperação (LOR) como o faz o INEA, estando este processo, portanto, fora de 

sua alçada. No entanto, para realizar, de modo eficaz o monitoramento e remediação desta 

área, a SMARHS está apta a emitir LO’s com condicionantes específicas para a operação do 

empreendimento, objetivando regulamentar a recuperação da área em questão. 

As áreas sob monitoramento ou intervenções mais específicas somam um total de dez, 

havendo cinco áreas em processo de monitoramento para reabilitação e cinco áreas 

contaminadas sob intervenção, conforme as classificações definidas pelo INEA. Isto indica 

que, apesar dos esforços continuados em identificar possíveis contaminações e atuar em sua 

remediação, estes procedimentos ainda ocorrem de maneira muito paulatina, não 

acompanhando o crescente desenvolvimento do interesse da sociedade civil em promover a 

preservação ambiental. Isto é, os processos municipais investigativos e confirmatórios ainda 
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ocorrem de maneira muito mais lenta quando comparados com a necessidade imediata de 

defesa do meio ambiente. Esta demora salienta a urgência de procedimentos de conformação 

do poder municipal em ser capaz de gerir suas responsabilidades ambientais. Ou seja, há a 

necessidade de modernização das ferramentas de aquisição e integralização de dados legais, 

processuais e informações pretéritas acerca do histórico de operacão de responsabilidade de 

outros órgãos ambientais e melhora nos instrumentos de consulta virtuais. Ademais, há uma 

enorme escassez de recursos financeiros públicos na atualidade, consequência da crise 

monetária e política que assolam o cenário institucional do país, o que causa enormes entraves 

nas tomadas de decisão para o processamento de ações fiscalizatórias e coercitivas de 

empreendimentos que apresentem irregularidades junto ao respectivo órgão ambiental 

competente. 

De maneira análoga, existem oito áreas contaminadas e seis áreas suspeitas. Estes 

números evidenciam, mais uma vez, a dificuldade do poder público em exigir aos requerentes 

e responsáveis pelos empreendimentos poluidores atitudes concretas de responsabilidade 

ambiental, muitas das vezes como consequência da incapacidade de integração de dados e 

informações entre as entidades públicas com função de regulamentação ambiental. Da 

identificação de uma possível contaminação ou da real presença de contaminantes, o 

município deveria ser suficientemente eficiente na requisição de estudos ambientais 

complementares e confirmatórios, de modo a reduzir o tempo de emissão de licenças e de 

possível intensificação de danos causados por contaminantes. Usualmente, o período de 

cumprimento de exigências aos requerentes de licenças ambientais é de 120 dias, porém, 

alguns dos processos com pendências legais estão em andamento por períodos bem superiores, 

o que clarifica o contexto de complexidade de comunicação entre as entidades licenciatórias e 

fiscalizatórios com poder de penalização. Outro dado que vale ser destacado é o elevado 

número de empreendimentos que não possuem informações a respeito de possíveis 

contaminações e medidas de intervenção, que somam um total de 17, devido aos problemas, já 

mencionados, relacionados à conformação do poder municipal ao processo de gestão 

ambiental. 

Ademais, perseveram como agravantes desta problemática de integralização de dados 

na gestão ambiental municipal e atualizações estatísticas, a baixa qualidade dos relatórios 

geoambientais e investigativos (preliminares, confirmatórios ou detalhados) fornecidos pelos 

responsáveis técnicos em realizar os estudos de identificação de contaminações em áreas que 
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exercem a atividade de postos de serviços. Muitos dos relatórios analisados no presente estudo 

apresentavam baixa qualidade técnica e ausência de informações relevantes, em alguns casos 

apontando dados contraditórios a respeito da presença de contaminates e do real status das 

áreas analisadas, exibindo caráter dúbio e passível de contestação, causando significativos 

entraves nos procedimentos de análise de licenciamento ambiental, evidenciando o lapso de 

responsabilidade dos autores dos pareceres técnicos na confecção dos mesmos. 

Dentre os tipos de contaminantes possíveis de serem detectados em análises químicas, 

oriundos do funcionamento dos empreendimentos de postos de combustíveis, no município de 

Niterói, o mais encontrado nos estudos ambientais foram os BTEX. Isto pode ser explicado 

pelo fato destes serem os compostos mais comuns de contaminações por gasolina. Nos grandes 

centros urbanos, em que a demanda por diesel ou outros derivados de petróleo como 

combustíveis não é tão significativa quanto à demanda por gasolina, uma vez que a maioria 

dos veículos automotivos abastecidos nos postos de combustíveis são movidos à gasolina, é 

razoável o número de contaminações por BTEX ser mais significativa do que por outros 

contaminantes, considerando que há um maior número de pontos de abastecimento de gasolina 

do que de outras classes de combustíveis. 

Além disso, como discutido anteriormente, os BTEX são compostos de alta 

solubilidade em água, voláteis e de baixo peso molecular, possuindo maior mobilidade e 

capacidade de difusão e dispersão em meios com caráter aquoso, como o solo e lençóis 

freáticos, favorecendo uma dispersão mais rápida destes contaminantes quando comparados 

com os PAH e os TPH. Desta forma, em casos de vazamentos de combustíveis ou resíduos 

oleosos, tanto pela obsolescência ou desgaste do SASC, quanto pela falha do sistema de 

armazenamento e recuperação de hidrocarbonetos, os contaminantes com maior possibilidade 

de serem detectados primeiramente são os BTEX. Outro agravante na acentuação da dispersão 

dos BTEX é a presença de elevadas concentrações de etanol na gasolina brasileira, que 

favorecem a solubilização destes hidrocarbonetos em meios aquosos. Dentre o total de 22 

áreas contaminadas, 18 apresentaram contaminações por BTEX, sendo os tipos de 

contaminantes mais representativos em Niterói. 

Já as contaminações por PAH e TPH foram menos expressivas do que as por BTEX, 

mas não podem ser negligenciadas. Enquanto estes apresentam maior incidência no município, 

aqueles possuem efeitos mais nocivos para o meio ambiente e o ser humano.  
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A presença de fase livre é uma situação extrema de contaminação das áreas em que são 

exercidos os empreendimentos de postos de combustíveis. Ela indica que o sistema em questão 

está com a presença de contaminantes acima dos limites de saturação da água e do solo, por 

isso ocorre a identificação de duas fases imiscíveis. O perigo da fase livre é que o excesso de 

contaminantes não dissolvidos podem volatilizar ou permitir que a pluma de contaminação 

imiscível se desloque com maior facilidade, aumentando os riscos de inalação de vapores 

tóxicos, explosões e incêndios. Riscos que, dependendo da classe do perímetro em seu 

entorno, podem tornar-se críticos e gerar graves incidentes, similarmente àqueles 

exemplificados nas reportagens apresentadas no início deste estudo. 
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6. Conclusão 

No presente estudo, percebe-se que as exposições aos derivados de petróleo podem 

gerar graves problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Desta forma, fica evidente a 

necessidade e a importância do licenciamento ambiental de postos de combustíveis. Por meio 

desse, há maior controle sobre os impactos ambientais gerados por essa atividade. 

Grande parte dos postos de armazenamento e distribuição de combustíveis estão 

presentes em áreas urbanas, de forma a atender a demanda da frota automotiva. Por 

conseguinte, essa atividade apresenta um grande perigo à sociedade devido à possibilidade de 

ocorrência de vazamentos. A partir do processo corrosivo nos tanques de armazenamento, o 

combustível entra em contato com o solo iniciando o processo de contaminação, podendo 

atingir e contaminar também o lençol freático. 

Pelo fato dos combustíveis serem produtos inflamáveis, os vazamentos passam a ser 

agentes facilitadores de explosões e incêndios, colocando em risco o local da atividade e áreas 

adjacentes. Ao mesmo tempo, os hidrocarbonetos constituintes dos combustíveis são altamente 

tóxicos ao ser humano, muitas vezes carcinogênicos e mutagênicos, como os compostos BTEX 

e PAH. Ao serem lançados no lençol freático podem comprometer a saúde de comunidades 

que usam águas subterrâneas, por exemplo. Muitas contaminações decorrem de postos de 

combustíveis antigos, que possuíam tanques de armazenamento mais suscetiveis a corrosão, 

tendo sido construídos baseando-se em tecnologias ultrapassadas e práticas de segurança 

obsoletas. Além disso, no passado não existia um controle rígido a respeito das contaminações 

por parte de órgãos ambientais. Atualmente, com o aperfeiçoamento da legislação ambiental, 

em todos os níveis de atuação do poder público, o problema está sendo amenizado, pois o 

controle sobre esses estabelecimentos e as contaminações geradas são maiores. 

Diante da problemática envolvendo os postos de combustíveis, se fez necessário o 

desenvolvimento de instruções orientadoras à atividade de armazenamento e distribuição de 

combustível, que com o passar dos anos tendem a ser cada vez mais rigorosas e numerosas, 

juntamente com as fiscalizações e órgãos controladores. 

No entanto, apesar de todos os tremendos esforços continuados nas esferas de poder da 

Federação em proporcionar um desenvolvimento econômico e social sustentável, perpetuando 

a preservação do meio ambiente e o direito básico de acesso aos bens naturais, materiais e 
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imateriais, não só pela presente geração, como também pelas vindouras, ainda há grandes 

dificuldades nos procedimentos de gestão ambiental em disciplinar instrumentos técnicos e 

legais para gestão de áreas contaminadas, especialmente para postos de combustíveis. 

Persistem as dificuldades em realizar a integração de dados entre os entes de poder no país, 

seja pelo lapso de modernização das ferramentas utilizadas para compartilhamento de 

informações, seja pela escassez de recursos disponibilizados pelo Estado para efetiva atuação 

na fiscalização e coerção das atividades que ofereçam potencial poluidor para o meio 

ambiente. Isto fica evidente na ausência de dados e demora do cumprimento de exigências 

legais e procedimentais por parte dos empreendimentos que apresentam risco para o meio 

físico, para invíduos e sociedade civil como um todo. 

Por mais que haja um esforço conjunto de colaboração entre os poderes da República, 

grande parte dos municípios ainda não apresenta um plano diretor abrangente quanto à 

normatização do licenciamento ambiental em sua esfera de poder, enquanto aqueles que já 

apresentam planos e processos estruturados sobre o tema o fazem há pouco tempo, visto que, 

no estado do Rio de Janeiro, as políticas públicas de descentralização foram disciplinadas para 

a atualidade muito recentemente com a criação do INEA em 2007, mesmo apesar das 

iniciativas anteriores dispostas ao longo do século XX. 

Isto posto, há uma necessidade urgente do poder público de atuar não somente 

regulando e fiscalizando de maneira coercitiva tais atividades, mas também em propor 

intervenções de cunho informativo e de educação ambiental. 

Atualmente, o Brasil encontra-se pouco desenvolvido no gerenciamento de áreas 

contaminadas, devido ao descaso por parte de muitos empresários e governantes, ao alto custo 

dos processos de remediação e a falta de investimento em educação e tecnologia, visto que 

esse assunto é abordado superficialmente na maioria das universidades do país. Por outro lado, 

pode-se afirmar que o município de Niterói está bem avançado em relação à maioria dos 

municípios do estado do Rio de Janeiro, pois o licenciamento de postos é feito por um órgão 

ambiental municipal executivo (SMARHS), que exerce a função de garantir a manutenção das 

políticas municipais de salvaguadar o meio ambiente. Porém, a maioria dos munícipios do 

estado não está habilitada para licenciar atividades desse porte e o mesmo tem que ser 

realizado pelo órgão estadual (INEA), sobrecarregando o órgão ambiental estadual com 

atribuições e serviços que poderiam ser capilarizados para melhor atender aos interesses da 



82 
 

 

 

socidade civil em nível local, o que prejudica o desenvolvimento do licenciamento ambiental 

em âmbito municipal, uma vez que o processo de gerenciamento e monitoramento de áreas 

contaminadas é protelado. 

Por meio deste estudo, foram demarcadas áreas contaminadas no município de Niterói. 

O mesmo será determinante para o planejamento de futuras atividades nessas áreas, visto que 

algumas serão inviabilizadas devido ao histórico de contaminações existentes. O banco de 

dados aqui elaborado, será utilizado no cotidiano dos setores de licenciamento ambiental e 

fiscalização da SMARHS como mais uma ferramenta disponível para o gerenciamento 

ambiental da cidade, tendo sido uma relevante contribuição do estudo. 

 

  



83 
 

 

 

7. Sugestão Para Estudos Futuros 

No presente trabalho foi abordada a temática do licenciamento ambiental de postos de 

combustíveis em âmbito muncipal no Estado do Rio de Janeiro, destacando-se as classes das 

áreas contaminadas no território de Niterói e os instrumentos técnicos e legais que regem a 

emissão das licenças de comissionamento, operação e descomissionamento deste tipo de 

atividade comercial, em conformidade com as análises procedimentais exigidas por lei para 

verificação da presença de contaminações em áreas urbanas. Sugere-se que em estudos futuros 

sejam abordadas as medidas de intervenção e remedição de áreas que apresentem 

contaminações. Ou seja, que sejam estudados os métodos e procedimentos específicos para o 

tratamento dos diferentes tipos de cenários de contaminações, os tipos mais utilizados de 

intervenções, os efeitos e consequências destas intervenções, bem como as contrapartidas dos 

métodos mais utilizados para cada tipo de cenário. Outra sugestão é aplicar esta metodologia 

no estudo de outros municípios, para melhor desenvolvimento de estudos comparativos e da 

efetividade da descentralização do licenciamento ambiental.  
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em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997.  

 

FLEXA, M. A. G. Licenciamento ambiental: Aspectos jurídicos e os efeitos da Lei 
Complementar N° 140, de 08 de dezembro de 2011. Âmbito Jurídico, Rio Grande: XVI, n. 
112, 2013. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13349>. Acesso em: 10 out. 
2016. 



87 
 

 

 

 

FOLHA DE SÃO PAULO. Explosão em posto de gasolina mata 96 pessoas durante enchente 
em Gana. Folha de São Paulo (Online), 2015. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/06/1637850-explosao-em-posto-de-gasolina-
mata-73-pessoas-durante-enchente-em-gana.shtml>. Acesso em 07 nov. 2016. 

 

FONTANA, M. G. Corrosion Engineering. 3 ed. Ohio: McGraw-Hill Book Company, 1987. 
556p. 

 

Fundação Estatudal do Meio Ambiente. Inventário de Áreas Contaminadas do Estado de 
Minas Gerais: 2015. Minas Gerais, 2015. Disponivel em: 
<http://www.feam.br/images/stories/declaracoes_ambientais/GESTAO_AREAS_CONTAMI
NADAS/Invent%C3%A1rio_AC_2015.pdf> Acesso em 10 dez. 2016. 

 

GALANTE, G. C. S., Plumas de contaminações por hidrocarbonetos em diferentes cenários 
hidrogeológicos paulistas. São Paulo, 2008. 150 f. Dissertação  (Mestrado em Recursos 
Minerais e Hidrogeologia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

GENTIL, F. Corrosão. 3 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 1996. 
370p. 

 

GLOBO. Explosão mata funcionário de posto de gasolina na Zona Oeste do Recife. G1 
(Online), Pernambuco, 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/03/explosao-mata-funcionario-de-posto-de-
gasolina.html>. Acesso em: 07 nov. 2016. 

 

______. Explosão provoca incêndio em posto de gasolina e deixa feridos no Rio. G1 (Online), 
Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2015/09/explosao-provoca-incendio-em-posto-de-gasolina-diz-policia-do-
rio.html>. Acesso em: 07 nov. 2016. 

 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. Descentralização do licenciamento ambiental no 
Estado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014. ed. 3, 36 p. 

 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. Gerenciamento de Áreas Contaminadas do 
Estado do Rio Janeiro, Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas 2a edição. Rio de 
Janeiro, 2015. Disponível em: < 



88 
 

 

 

<http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdy4/~edisp/inea006
8530.pdf> Acesso em: 10 dez. 2016. 

 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. Licenciamento, Gestão de Risco Ambiental 
Tecnológico, Postos de Serviços. Disponível em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Licenciamento/GestaodeRiscoAmbientalT
ec/PostosdeServico/index.htm&lang=>. Acesso em: 20 de out. 2016. 

 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. Institucional, O que é o INEA. Disponível em: 
<http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Institucional/O_que_e_o_Inea/index.0htm
&lang=>. Acesso em: 20 de out. 2016 

 

______. Postos de serviços: orientações para o controle ambiental. Rio de Janeiro, 2014. ed. 
2, 46 p. 

 

JUNIOR, J. J.; PASQUALETTO, A. Contaminação Ambiental Movida por Postos Retalhistas 
de Combustíveis. Goiânia, 2008. 25 f. Dissertação (Graduação em Engenharia Ambiental) – 
Programa de Graduação em Engenharia Ambiental - Universidade Católica de Goiás, Goiânia 
2008. 

 

LOPES, V. S. de. M. Avaliação preliminar da contaminação por BTEX, em água subterrânea 
de poços tubulares, no município de Natal/RN. Natal, 2010. 84 f. Dissertação (Mestrado em 
Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Engenharia de Petróleo) - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

 

MARANHÃO, D; TEIXEIRA, C. A; TEIXEIRA, T. M. A. Procedimentos de investigação e 
avaliação da contaminação em postos de combustíveis, utilizando metodologias de aná lise de 
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9. Apêndice 

APÊNDICE I 

Cadastro de Áreas Contaminadas no Município de Niterói 

Posto 
de 

Servi
ço 

Atividade Situação 
Uso 

Atual  

Contaminantes Prioritários Fase 
Livre - 

Produto 
no Solo 

Medida de 
Intervenção 

Classifica
ção 

BTEX PAH TPH 
Águ

a 
Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

1 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

2 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

3 

Abasteci
mento de 
veículos 

da própria 
frota 

Ativa 
Própri

o 
- - - - - - 

Não 
detectada 

- ALC 

4 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

5 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

6 

Abasteci
mento de 
veículos 

da própria 
frota 

Ativa 
Própri

o 
- - - - - - Fase livre MPE AC 

7 

Abasteci
mento de 
veículos 

da própria 
frota 

Ativa 
Própri

o 
- - - - - - 

Não 
detectada 

- ALC 

8 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

9 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

10 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

11 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 
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Posto 
de 

Servi
ço 

Atividade Situação 
Uso 

Atual  

Contaminantes Prioritários Fase 
Livre - 

Produto 
no Solo 

Medida de 
Intervenção 

Classifica
ção 

BTEX PAH TPH 
Águ

a 
Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

12 

Abasteci
mento de 
veículos 

da própria 
frota 

Ativa 
Própri

o 
- - - - - - 

Não 
detectada 

- ALC 

13 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

14 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

15 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

16 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- AMR 

17 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

18 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - - - 

Fase 
dissolvid

a de 
benzeno 

- AMR 

19 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - Sim - 
Não 

detectada 
- AI 

20 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 

Fase 
Livre 

Remedia
da 

MPE AR 

21 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - - - 

Fase 
dissolvid

a de 
benzeno 

Remediação e 
remoção de 
todo SASC 

ACI 

22 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 
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Posto 
de 

Servi
ço 

Atividade Situação 
Uso 

Atual  

Contaminantes Prioritários Fase 
Livre - 

Produto 
no Solo 

Medida de 
Intervenção 

Classifica
ção 

BTEX PAH TPH 
Águ

a 
Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

23 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim 
Si
m 

Sim - Sim - 
Não 

detectada 

Foi realizada 
a remoção de 

todos os 
equipamentos 

do antigo 
Sistema de 

Abasteciment
o Subterrâneo 

de 
Combustíveis 

(SASC), 
eliminando as 
antigas fontes 

de 
contaminação 

ACI 

24 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

25 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim 
Si
m 

Sim - - - 
Não 

detectada 
- AC 

26 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

27 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

28 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

29 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - - - 

Fase 
dissolvid

a de 
benzeno 

- AMR 

30 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim 
Si
m 

Sim 
Si
m 

Sim - Fase livre - ACI 

31 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- - 
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Posto 
de 

Servi
ço 

Atividade Situação 
Uso 

Atual  

Contaminantes Prioritários Fase 
Livre - 

Produto 
no Solo 

Medida de 
Intervenção 

Classifica
ção 

BTEX PAH TPH 
Águ

a 
Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

32 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

33 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim 
Si
m 

Sim - Sim - 
Não 

detectada 
- - 

34 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

35 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

36 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

37 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - Sim - 
Não 

detectada 
- AC 

38 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

39 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

40 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

41 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - - - 
Não 

detectada 
- AS 

42 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

43 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

44 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 
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Posto 
de 

Servi
ço 

Atividade Situação 
Uso 

Atual  

Contaminantes Prioritários Fase 
Livre - 

Produto 
no Solo 

Medida de 
Intervenção 

Classifica
ção 

BTEX PAH TPH 
Águ

a 
Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

45 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - Sim - Sim - Fase livre - AC 

46 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - Sim - Sim - 
Não 

detectada 
- AMR 

47 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

48 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

49 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - Sim - 
Não 

detectada 
- AC 

50 
Posto de 
Combustí

veis 
Inativa 

Come
rcial 

Sim - Sim 
Si
m 

- - Fase livre - ACI 

51 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

52 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - - - 

Fase 
dissolvid

a de 
benzeno 

- ACI 

53 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

54 
Posto de 
Combustí

veis Ativa 
Come
rcial - - - - - - 

Não 
detectada 

- 
ALC 

55 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

56 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

57 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - - - 
Não 

detectada 
- AS 

58 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

59 
Posto de 
Combustí

Ativa 
Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 
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Posto 
de 

Servi
ço 

Atividade Situação 
Uso 

Atual  

Contaminantes Prioritários Fase 
Livre - 

Produto 
no Solo 

Medida de 
Intervenção 

Classifica
ção 

BTEX PAH TPH 
Águ

a 
Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

veis 

60 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

61 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

62 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

63 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - Fase livre - AS 

64 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

65 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

66 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- 
Si
m 

Sim 
Si
m 

- - 
Não 

detectada 
- AS 

67 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

? ? ? ? ? ? ? - AS 

68 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

69 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - Sim 
Si
m 

Fase livre - AC 

70 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

71 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- AS 

72 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

73 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - Sim - Sim 
Si
m 

Não 
detectada 

- AMR 

74 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 
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Posto 
de 

Servi
ço 

Atividade Situação 
Uso 

Atual  

Contaminantes Prioritários Fase 
Livre - 

Produto 
no Solo 

Medida de 
Intervenção 

Classifica
ção 

BTEX PAH TPH 
Águ

a 
Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

Águ
a 

Sol
o 

75 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

76 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

77 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

78 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

79 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

Sim - - - Sim 
Si
m 

Fase 
dissolvid

a de 
benzeno 

- AC 

80 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - 
Não 

detectada 
- ALC 

81 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

82 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

83 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

84 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

85 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

86 
Posto de 
Combustí

veis 
Ativa 

Come
rcial 

- - - - - - - - - 

87 

Abasteci
mento de 
veículos 

da própria 
frota 

Ativa 
Própri

o 
- - - - Sim 

Si
m 

Fase livre 
e 

dissolvid
a 

MPE AC 

AC: Área Contaminada ACI: Área Contaminada sob Intervenção AI: Área sob Investigação ALC: Área Livre 

de Contaminação  AMR: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação AR: Área Reabilitada para 

Uso Declarado AS:Área Suspeita 


