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RESUMO 

 

O ramo de revenda de combustíveis é considerado como fonte de potencial poluição ao meio 

ambiente. Pelo fato de armazenar derivados de petróleo e gerar diversos resíduos classificados 

como perigosos, os postos devem estar de acordo com as leis ambientais para que acidentes 

sejam evitados. O presente projeto tem como um dos principais objetivos apresentar as 

instalações de um posto revendedor de combustível, assim como os resíduos gerados pelo 

mesmo. Além disso, medidas de prevenção e detecção a vazamentos e contaminações serão 

abordadas de forma que o posto esteja dentro dos padrões exigidos pela legislação ambiental 

vigente. Caso um derramamento aconteça, a área contaminada deverá passar por um processo 

de remediação adequado para que não apresente risco à sociedade. Dentre os métodos mais 

utilizados na atualidade nos postos, o de extração multifásica é um dos principais e será 

abordado neste trabalho. Por fim, o projeto tem com um dos focos apresentar um plano de 

gerenciamento de resíduos, principalmente perigosos, gerados pelos postos, desde sua 

segregação inicial dentro do próprio empreendimento, até a sua destinação final, em local 

apropriado para cada tipo de resíduo. 

 

Palavras-chave: postos combustível, resíduo, contaminação, gerenciamento de resíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The branch of resale of fuels are considered as a source of potential pollution to the 

environment. By storing petroleum products and generating various residues classified as 

hazardous, the gas stations must comply with environmental laws for accidents to be avoided. 

The current project has as one of the main objectives to show the most important facilities of a 

gas station, as well as the residues generated by them. In addition, measures to prevent and 

detect leaks and contaminations are addressed in a way that the gas station is within the 

standards required by current environmental legislation. If a spill occurs, the contaminated area 

must be repareted by an appropiate remediation process so that it does not pose a risk to society. 

One of the most used methods currently in the gas stations, the multiphase extraction is one of 

the most importante in this area and will be approached in this project. Finally, the project has 

one of the objectives to present a resídue management plan, especially the dangerous ones, 

generated by the gas stations, since the initial segregation within the enterprise itself, to the final 

destination, in a appropriate place for each type of residue. 

 

Keywords: gas station, residue, contamination, residue management. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 As questões relacionadas ao meio ambiente já são abordadas na sociedade há muito 

tempo. Porém, na atualidade, elas vêm se tornando cada vez mais presente na vida de todos, 

não só no âmbito nacional, como também no mundial.  

 O ser humano, no passado, além de utilizar o meio ambiente de forma abusiva, 

destinava seus resíduos gerados para locais onde o impacto à vida humana era alto, além de 

apresentar pouca intervenção das autoridades. 

 A geração de resíduos provenientes das atividades comerciais, principalmente as dos 

postos revendedores de combustível, ganha mais importância nos dias de hoje. No Brasil, foram 

criadas leis que obrigam aos postos se adequarem em relação à geração de resíduos, tanto 

sólidos quanto líquidos, para garantir a segurança e a saúde de todos, além de diminuir os riscos 

ambientais que podem acarretar na contaminação do solo e da água, através de vazamentos de 

derivados do petróleo ou por outra atividade do posto.  

 Segundo Braga (2005), o desenvolvimento da legislação ambiental foi feito de forma 

diluída e casual, visando atender a exploração do meio ambiente de maneira sustentável pelo 

ser humano.  

 Entretanto, para muitos executivos e líderes de grandes empresas, atender as leis 

vigentes é o grande motivador de políticas de gestão, superando questões relacionadas à 

sustentabilidade das atividades, uma vez que a não conformidade legal pode gerar multas, 

custos e penalidades que podem impactar ou até inviabilizar a existência da empresa, nesse 

caso, nos postos de combustível. 

 Estas atividades, que são consideradas potencialmente ou parcialmente poluidoras e 

geradoras de resíduos, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 273/2000. Este projeto tem como finalidade abordar os tipos de licenciamento 

necessários em um posto de combustível e a importância dos mesmos para o monitoramento e 

a regularização de todos os aspectos ambientais relacionados a esse tipo de empreendimento. 

 A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR) é baseada na legislação 

vigente, que estabelece os princípios básicos da minimização da geração de resíduos, 

identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo adequado, levando em 

consideração os aspectos referentes a todas as etapas, compreendidas pela geração, segregação, 

acondicionamento, identificação, coleta, transporte, tratamento e disposição final devidamente 

licenciado pelo órgão ambiental competente. 
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1.1. OBJETIVO 

 

 O objetivo deste projeto é elaborar um PGR para um posto revendedor de combustível, 

desde a geração até a destinação final de cada um deles, abordando a classificação de cada, de 

acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além disso, este 

trabalho irá abordar medidas de prevenção e detecção de vazamentos de resíduos líquidos 

ocasionados por alguma falha em alguma atividade ou instalação do posto, assim como uma 

avaliação do risco que o derramamento de petróleo pode gerar à sociedade. 

 

 

2. POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS 

 

 De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 273 de 29 de 

Novembro de 2000, um posto revendedor de combustível pode ser classificado como uma 

instalação onde se exerça a atividade varejista de combustíveis líquidos derivados do petróleo, 

álcool combustível e outros combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas 

para armazenamento de combustíveis automotivos e equipamentos medidores.  

O ramo de postos de combustível é uma atividade essencial para o desenvolvimento do 

país, pelo fato de grande parte dos transportes utilizados no Brasil dependerem principalmente 

dos combustíveis fósseis que são comercializados neste tipo de empreendimento, como a 

gasolina e o diesel. 

A ABNT define este tipo de empreendimento como “Posto de Serviços” através da 

Norma Brasileira – NBR 13.786/05 e classifica a empresa pela análise do ambiente entorno do 

posto, num raio de 100 m a partir do seu perímetro. Identificado o fator de agravamento neste 

local, o posto de serviço deve ser classificado no nível mais alto, mesmo que haja apenas um 

fator desta classe. Essa análise permite a seleção dos equipamentos e sistemas a serem utilizados 

pelo Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC). Por exemplo, caso o 

posto seja classificado como Classe 3, encontra-se numa área de alto risco, sendo necessário 

instalações mais rigorosas quanto a acidentes ambientais. 

As classes propostas pela ABNT seguem a sequência conforme a Tabela 1. 
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  Tabela 1- Classificação do entorno dos empreendimentos.  

Classe 0 Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento de 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 a do posto; Edifício de escritórios comerciais de quatro 
ou mais pavimentos; Poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico; 
Casa de espetáculo ou templo; Escola; 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; Edificação 
residencial, comercial ou industrial, construída em cota inferior à do solo; 
Atividades industriais e operações de risco; água do subsolo utilizada para 
abastecimento público da cidade (independente do perímetro de 100 m); 
Empreendimentos localizados em região que contenha formação geológica 
solúvel em água; 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 e criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação 
humana 

Fonte:  NBR 13.786/05 (2005). 

 

Além disso, quem regulamenta e define o exercício da atividade revendedora varejista 

de combustível automotivo é a Portaria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) nº 116 de 05/07/2000. No seu Artigo 1º ela menciona que a atividade 

de revenda varejista consiste na comercialização de combustível automotivo em 

estabelecimento denominado Posto Revendedor. A partir deste documento, pode-se definir o 

termo Posto Revendedor de Combustíveis (PRC) para toda atividade de varejo de combustível. 

Em seu artigo 3º, a portaria da ANP citada diz que a atividade de revenda varejista de 

combustíveis automotivos somente poderá ser exercida por pessoa jurídica constituída sob as 

leis brasileiras que tiver, em caráter permanente, registro de revendedor varejista expedido pela 

ANP e dispuser de posto revendedor com tancagem para armazenamento e equipamento 

medidor de combustíveis automotivos. 

Para Santos (2005), o ramo de PRC pode ser dividido em duas categorias: a de postos 

cidade e a de postos estrada, em função das atividades neles desenvolvidas. O primeiro é mais 

voltado para atender às necessidades da população urbana, enquanto o segundo teria como foco 

atender às necessidades dos viajantes e dos caminhoneiros. Com isso, a localização e o tamanho 

do estabelecimento é diretamente influenciada, pelo fato de dentro da cidade o posto possuir 
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estruturas menores e os postos de estrada possuírem uma estrutura relativamente maior em 

função até da disponibilização de estacionamento para caminhoneiros. 

A partir destas definições, pode-se definir as principais instalações e as atividades mais 

frequentes de um PRC.  

 

2.1. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES DE UM PRC 

 

Segundo Barros (2006), um PRC é o local onde se exerce a atividade de revenda varejista 

de combustíveis líquidos derivados de petróleo, como gasolina, diesel, etanol e outros 

combustíveis automotivos, que dispõe de equipamentos e sistemas para armazenamento de 

combustíveis automotivos e medidores. 

 Os PRCs são, basicamente, constituídos pelas seguintes instalações:  

 

 Unidades de abastecimento de veículos (bomba de combustível); 

 Tanques de combustíveis (aéreos ou subterrâneos); 

 Local de descarga de combustíveis, onde os caminhões descarregam o 

combustível nos tanques; 

 Tanque de recolhimento de óleo lubrificante queimado; 

 Linhas que interligam o ponto de descarga aos tanques e as bombas de 

abastecimento; 

 Área de lavagem e troca de óleo; 

 Sistema de Separador Água e Óleo (SAO); 

 Canaletas, que interligam toda a área de abastecimento, troca de óleo e lavagem 

ao SAO; 

 Sensores, para monitoramento manual ou eletrônico do combustível no tanque; 

 Filtro de diesel, utilizado para reter as impurezas maiores do diesel; 

 Lojas de conveniência, escritório, sanitários; 

 Respiros, para controlar a saída de gases dos tanques;  

 Equipamentos de proteção e controle de derrames, transbordamentos e 

vazamentos de combustíveis; 

 Equipamentos de segurança quanto a incêndios e explosões; 

 Poços de monitoramento, para inspeção ambiental da qualidade das águas 

subterrâneas; 
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Além dessas instalações, alguns postos possuem a revenda de gás natural veicular 

(GNV), apresentando alguns equipamentos específicos para tal, como por exemplo, dispenser 

de GNV, compressor de GNV, tubulações diferenciadas para chegada de GNV aos postos, etc. 

Na figura 1, pode-se observar uma ilustração dessas instalações e, na figura 2, um croqui 

da planta baixa de um posto que possui revenda de GNV e suas instalações. 

 

 

Figura 1 - Instalações de um PRC. 

 
Fonte: Brasil Postos (2018). 
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Figura 2 - Croqui das instalações de um PRC. 

 
Fonte: Produção Própria 
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2.2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DE UM PRC 

 
Dentre as atividades mais comuns de um posto, a de abastecimento de veículos 

automotores é a mais importante, pelo fato de ser a que gera um maior retorno econômico para 

o gestor do empreendimento. Entretanto, existem outros serviços que são proporcionados para 

o cliente, tais como loja de conveniência e troca de óleo. 

Segundo Santos (2005, p. 74), as atividades mais frequentes em um posto de 

combustíveis são as seguintes:  

 

A) Recebimento de produto via carros-tanques de combustíveis. 

B) Armazenamento dos combustíveis em tanques enterrados. 

C) Abastecimento dos veículos. 

D) Operação do sistema de drenagem oleosa segregada da fluvial. 

E) Troca de óleo lubrificante dos motores dos veículos. 

F) Lavagens de veículos. 

G) Operação da loja de conveniência / escritórios / arquivo morto. 

 

 A figura 3 ilustra os possíveis tipos de combustíveis revendidos, assim como suas 

derivações.  
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Figura 3 - Tipos de Combustíveis de um PRC 

 
Fonte: Blog CEABS Serviços (2016) 

 

Entretanto, sendo considerada a mais importante do negócio, a área de abastecimento é 

também a mais crítica do empreendimento quando se trata de ocorrência de acidentes, devido 

ao estoque subterrâneo de uma enorme quantidade de combustíveis líquidos, podendo ocasionar 

contaminação do solo e do lençol freático, causando danos à saúde humana. Além disso, não 

só os combustíveis armazenados na área de abastecimento podem gerar danos ao meio 

ambiente. A poluição pela geração e disposição inadequada de alguns resíduos contaminados 

por hidrocarbonetos, por emissão de efluentes líquidos fora dos padrões permitidos pelos órgãos 

ambientais e pelas emissões atmosféricas de vapores gerados pelo sistema de respiros dos 



9 

 

 

 

tanques subterrâneos, ou até mesmo no ato do abastecimento, podem ser de grande risco à 

sociedade.  

 

2.3. RESÍDUOS GERADOS EM UM PRC 

 

 Os postos de combustíveis geram muitos resíduos impactantes para o meio ambiente. 

Por isso, é preciso não só identificá-los como quantificá-los o quanto antes para poder, a partir 

desses dados, definir adequadamente sua destinação. Além disso, um gerenciamento feito de 

maneira eficaz por pessoas capacitadas, consequentemente, pode não só diminuir a geração de 

rejeitos, mas também  os gastos do empreendimento com medidas corretivas e compensatórias 

para com o meio ambiente. 

 

2.4. TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS 

 

Atualmente, os resíduos gerados pelos postos de combustível são de diversos tipos e 

classificações, os quais devem ser armazenados, transportados e dispostos de maneira 

adequada, conforme a legislação vigente.  

Cada posto possui suas particularidades e diferentes serviços prestados. Entretanto, 

pode-se englobar inúmeros resíduos típicos que são gerados em diferentes áreas dos postos de 

combustível. Na figura 4, é possível identificar alguns resíduos e em quais áreas eles são 

gerados. 
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Figura 4 - Tipos de Resíduos 

 

Fonte: Portal Saneamento Básico (2016). 
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2.5. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

A classificação dos resíduos sólidos gerados em uma determinada atividade é o primeiro 

passo para estruturar um plano de gestão adequado. A partir da classificação serão definidas as 

etapas de coleta, armazenagem, transporte, manipulação e destinação final, de acordo com cada 

tipo de resíduo gerado. 

De acordo com a ABNT NBR 10004/04 os resíduos são classificados segundo a figura 

5 da seguinte forma: 

 

Figura 5 - Classificação dos Resíduos. 

 
Fonte: Manual de Gerenciamento de Resíduos SEBRAE (2006) 

 

Os resíduos classe I – Perigosos, são aqueles que apresentam risco a saúde pública ou 

ao meio ambiente, caracterizando-se por ter uma ou mais das seguintes propriedades: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Os métodos de 

avaliação dos resíduos, quanto às características listadas, estão descritos em detalhes na ANBT 

NBR 10004/2004 ou em normas técnicas complementares. 

Os resíduos de classe II dividem-se em A e B. Os resíduos de classe II A são chamados 

de não inertes, ou seja, tem baixa periculosidade, mas ainda oferecem capacidade de reação 

química em certos meios. Esse tipo de resíduo pode apresentar propriedades como 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

Já os resíduos de classe II B são aqueles que possuem baixa capacidade de reação, 

podendo ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, pois não sofrem qualquer tipo de 

alteração em sua composição com o passar do tempo. 

 Dentro de um posto de combustível é possível encontrar todos esses tipos de resíduos 

apresentados. Por isso, uma gestão eficaz feita pelo empreendimento pode diminuir ou até 
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mesmo eliminar qualquer tipo de dano que os mesmos possam causar ao meio ambiente e à 

saúde humana. 

 

2.6. RESÍDUOS LÍQUIDOS 

 

A geração de resíduos líquidos ocorre em todas as áreas do posto de combustível, desde 

o escritório até a lavagem de veículos. Além disso, esse empreendimento utiliza água 

constantemente, tanto pra fins humanos, como higiene pessoal, quanto na utilização na limpeza 

de veículos e área de abastecimento do posto. Nesses locais, a utilização da água pode ter como 

consequência a geração de efluentes líquidos e, por isso, devem estar ligados a um sistema de 

tratamento de efluente adequado, antes de seu lançamento na natureza. 

Além disso, a pista de abastecimento e a área de descarga e recebimento de combustível 

são zonas que estão sujeitas a vazamentos acidentais de derivados do petróleo. Caso o posto 

não esteja adequado às normas ambientais, ou ainda, os tanques e instalações não apresentem 

um bom estado de conservação, podem ocorrer contaminações na água subterrânea e no solo, 

causando um impacto enorme ao meio ambiente e a saúde humana.  

 

2.7. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Assim como os resíduos líquidos, os sólidos também são gerados em toda a área do 

posto de combustível, desde o escritório e a loja de conveniência, até a pista de abastecimento. 

Entretanto, esse tipo de resíduo é passível de ser reaproveitado, porém, para esta condição, há 

a necessidade da motivação dos proprietários do empreendimento em aplicar um método que 

permita uma coleta seletiva desses resíduos sólidos, tendo como resultado uma prática mais 

sustentável. 

Dentre os diversos resíduos gerados em um posto, pode-se destacar alguns, como 

embalagens plásticas de óleo lubrificante, embalagens de papelão, embalagens metálicas de 

óleo lubrificante, filtros de óleo, filtros de combustível, filtro de ar, panos, estopas usadas 

contaminadas, entre outros. 

Vale ressaltar que a grande maioria dos resíduos sólidos gerados nos postos são 

classificados como perigosos, pelo fato de estarem impregnados por derivados de petróleo. 

Portanto, a necessidade de um gerenciamento eficaz é fundamental. 
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O gerenciamento de resíduos sólidos tem grande destaque neste trabalho por ter 

similaridades com resíduos urbanos e consequente maior número de instrumentos normativos 

aplicáveis ao tema. No Brasil, o gerenciamento de resíduos sólidos deve ser feito de acordo 

com as disposições da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei n º 

12.305/2010. 

 

3. POSTO DE COMBUSTÍVEL X MEIO AMBIENTE 

 

O ramo de revenda de combustível é classificado como potencialmente ou parcialmente 

poluidor ambiental, devido ao armazenamento de combustível em tanques subterrâneos, 

podendo contaminar o solo e os lençóis freáticos, em virtude a danos que podem causar ao meio 

ambiente e à saúde pública.  

Entretanto, não são apenas os combustíveis que podem causar a contaminação e danos 

à natureza. A geração e a disposição inadequada dos resíduos sólidos contaminados por 

derivados de petróleo, por emissão de efluentes líquidos fora dos padrões exigidos pelas leis 

ambientais vigentes e pelas emissões atmosféricas dos vapores gerados pelo sistema de respiros 

dos tanques subterrâneos ou no ato do abastecimento, também geram problemas (BARROS, 

2006). 

Além disso, são realizados serviços de manutenção, conserto de peças, lavagem, 

lubrificação e troca de óleo, que geram diversos resíduos, aumentando assim o potencial de 

poluição dessas atividades. Os PRCs devem estar devidamente dentro dos parâmetros exigidos 

pelos órgãos ambientais para estarem licenciados e aptos a desenvolver todas as suas atividades, 

apresentando monitoramento ambiental adequado, bem como seu devido gerenciamento, para 

evitar ou diminuir os danos ao meio ambiente que são causados pelas atividades.  

É notável que todas as atividades realizadas por este tipo de empreendimento têm relação 

direta e intensa com o meio ambiente, através do contato com a água, o solo e o ar. Pode-se 

observar na figura 6 , alguns problemas que podem ser causados. 
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Figura 6 - Possíveis contaminações. 

 
Fonte: Lorenzett; Rossato; Neuhaus (2011). 

 
Em virtude das atividades serem de alto risco ao meio ambiente e à saúde humana, os 

postos requerem um investimento alto em iniciativas para garantir a proteção da natureza, como 

por exemplo, reformar instalações e substituir equipamentos antigos por mais modernos e que 

sejam capazes de prevenir eventuais vazamentos, além de realizar análises de solo e do lençol 

freático para detectar contaminações.  Ademais, a capacitação de suas equipes para lidar com 

emergências é fundamental para que não ocorram acidentes nas atividades.  

Portanto, um gerenciamento eficaz dos resíduos gerados pelos postos de combustível 

permite que o profissional que lida com o tema anteveja questões que o com que a gestão se 

torne mais eficiente e, consequentemente, os danos à natureza possam ser diminuídos ou 

eliminados, tornando o empreendimento mais sustentável. 

 

3.1. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

 

A natureza dos produtos e serviços oferecidos por um posto de combustível faz dele um 

estabelecimento cuja atividade é regulamentada em diversas frentes. Assim, seja para tratar de 

questões ambientais, situações de risco laboral ou implicações fiscais, existe uma série de leis 

e normas para determinar as responsabilidades que devem ser assumidas e as medidas a serem 

tomadas. 
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O descumprimento da legislação pode representar custos significativos para o 

estabelecimento, em razão das penalidades que são previstas pela mesma. Para evitar que isso 

aconteça, é preciso que os donos ou responsáveis pelos postos conheçam os diplomas legais 

que regulamentam quase toda a vida do segmento, estando sempre em conformidade com as 

previsões da legislação.  

No Brasil, o estabelecimento de normas de controle ambiental considera 3 níveis 

hierárquicos. A União estabelece normas gerais que são válidas em todo território nacional. Os 

estados estabelecem normas suplementares, e os municípios estabelecem normas que visam 

atender aos interesses locais. As leis não têm todas o mesmo valor, apresentando diferenças 

quanto à essência e força, já que cada qual é dotada de uma elaboração peculiar e posição 

hierárquica diversa das demais.  

A hierarquia da legislação brasileira, em ordem decrescente de importância, da seguinte 

forma: 

 Constituição Federal e suas emendas; 

 Leis complementares; 

 Leis Federais (ordinárias, delegadas e medidas provisórias); 

 Constituições Estaduais e suas emendas; 

 Leis complementares a Constituições Estaduais; 

 Leis Estaduais; 

 Lei Orgânica Municipal; 

 Leis Municipais; 

 Outros atos de caráter legal também importantes para a área ambiental 

(Resoluções, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras, Instruções 

Normativas, Ordens de Serviços etc.). 

 

Essencialmente, a instrução orientadora pertinente à atividade de armazenamento e 

distribuição de combustível é a Resolução do CONAMA nº 237/97, que rege a atividade de 

licenciamento ambiental, sendo 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 determina também o cadastramento de todas as 

atividades que dispunham de armazenamento e manipulação de combustível. 

O CONAMA é composto de Plenário, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. O 

Conselho é um colegiado com representação de interessados na área ambiental nos três níveis 
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de sociedade, muitas vezes com grupos de trabalho com participação do Instituto Brasileiro de 

Petróleo (IBP), órgãos ambientais estaduais, empresas do setor (Petrobras) e representantes de 

Organizações Não Governamentais (ONG´s). 

 

3.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Para realizar um empreendimento qualquer que possa causar danos como poluição de 

corpos hídricos, poluição do ar, contaminação do solo, e todas as outras ações prejudiciais ao 

meio ambiente, é necessário obter junto ao órgão governamental responsável o licenciamento 

ambiental. Ele se refere à permissão que os órgãos ambientais fornecem ao empreendedor para 

que possa realizar suas atividades, nesse caso, o comércio varejista de derivados do petróleo.  

O licenciamento é um processo de controle, sendo um dos instrumentos de gestão 

ambiental do órgão estadual de meio ambiente, onde são avaliados impactos causados pelo 

empreendimento, tais como seu potencial de gerar efluentes líquidos poluentes, resíduos 

sólidos, emissões atmosféricas, ruídos, entre outras coisas. 

Existem três licenças principais que são exigidas no licenciamento ambiental. 

Primeiramente a Licença Prévia (LP), que deve ser solicitada na fase de planejamento da 

implantação, alteração ou ampliação do empreendimento. Basicamente, a LP atesta a 

viabilidade ambiental de empreendimentos, aprovando sua localização e concepção e 

estabelece condições a serem atendidas para a próxima fase. 

Após esta etapa, deve ser solicitada a Licença de Instalação (LI). Esta autoriza a 

instalação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações que constam nos 

planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e 

condicionantes, que devem continuar sendo atendidas mesmo depois que a licença seja 

aprovada. Esta licença é concedida depois de atendidas as condições da LP, porém, não autoriza 

o funcionamento do empreendimento. 

Por fim, a licença que autoriza o funcionamento da atividade é a Licença de Operação 

(LO). Após a verificação do cumprimento de todas as condicionantes que constam nas licenças 

anteriores, com as medidas de controle ambientais devidamente atendidas, a LO é concedida 

ao empreendimento, porém, sendo necessário ainda atender algumas condicionantes mesmo 

depois da obtenção da licença. 

Na figura 7, tem-se um breve resumo de cada licença e a validade de cada uma delas. 
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Figura 7 - Tipos de Licença. 

 
Fonte: Ambientesst (2001). 

 
4. MÉTODOS DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO A VAZAMENTOS 

 

Segundo a ABNT NBR 13.784, que descreve sobre “Armazenamento de líquidos 

inflamáveis e combustíveis — Seleção de métodos para detecção de vazamentos e ensaios de 

estanqueidade em sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC)”, 

requisitos necessários são estabelecidos para a execução do monitoramento de prevenção e 

detecção de derramamentos de óleo. 

O principal dever dos gestores dos postos é a de reformar as instalações e substituir os 

equipamentos antigos por outros mais modernos, capazes de proteger o local contra eventuais 

vazamentos, além de realizar análises do solo e água para detectar contaminações. Caso seja 

encontrado algum problema é necessário iniciar os procedimentos de remediação, que será 

abordado neste capítulo. 

A inspeção das instalações dos PRCs deve ser realizada com frequência onde são 

avaliadas a infraestrutura do estabelecimento e alguns dos seus aspectos construtivos, dentre os 

quais destacam-se: piso, canaletas, unidades de abastecimento, tubulações, respiros, filtros de 

óleo diesel, sistemas separadores de água e óleo, poços de monitoramento e tanques 

subterrâneos. 

Segundo Guidoni (2012), os PRCs precisam preparar suas equipes para lidar com 

emergências e treinar os seus funcionários para que não ocorram acidentes no processo das 

atividades. É importante salientar que a eficiência no processo das atividades da empresa está 

ligada na qualidade da mão de obra e, também, em um plano de gerenciamento de resíduos 

eficaz. Portanto, é preciso aderir a treinamentos de maneira prática e com a metodologia 

adequada para que acidentes sejam mitigados. 
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4.1. FORMAS DE VAZAMENTOS E CONTAMINAÇÃO 

 

Existem diversas formas de possíveis vazamentos em postos de combustível. Porém, os 

derramamentos provenientes de tanques de armazenamento subterrâneos são considerados os 

mais prejudiciais ao meio ambiente, pelo fato de o contato do líquido derramado ser direto com 

o solo e o lençol freático.  

Os tanques de armazenamento são o coração de uma revenda de combustível. Apesar de 

serem construídos com materiais altamente resistentes, eles tendem a sofrer desgastes com a 

ação do tempo ou deformações causadas pela movimentação do solo. Quando esses 

equipamentos começam a apresentar defeitos, o dono do empreendimento precisa estar 

preparado para tomar ações imediatas, reduzindo riscos de vazamentos que podem ter 

consequências imensuráveis ao meio ambiente.  

Outra atividade desempenhada pelos postos corresponde ao tratamento do SAO, que 

podem ocasionar incidentes como a emissão de efluentes líquidos (águas oleosas) e lançamento 

de resíduos sólidos no ambiente. As causas desses problemas estão normalmente relacionadas 

ao extravasamento, falta de manutenção ou ainda serviços de manutenção inadequados, 

disposição inadequada de óleos usados, areia e borras contidas na SAO. Todos esses fatores 

podem ocasionar poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas. (SANTOS, 2005) 

A figura 8 ilustra um possível vazamento em tanque subterrâneo causado pela corrosão 

do material do mesmo, permitindo a passagem de combustível para o solo e o lençol freático. 

Isto pode ocorrer pelo fato do tanque ser muito antigo (mais de 25 anos) ou por alguma anomalia 

no subsolo onde está presente o tanque. 
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Fonte: Brasil Postos (2015). 

 

Em um derramamento de combustível, uma das principais preocupações é a 

contaminação de aquíferos que sejam usados como fonte de abastecimento de água para 

consumo humano. Por ser muito pouco solúvel em água, o líquido derramado, contendo mais 

de uma centena de componentes, inicialmente estará presente no subsolo como fase liquida não 

aquosa (non aqueous phase liquid - NAPL) ou fase livre, ou seja, conseguiremos observar duas 

fases distintas entre a água e o produto que foi vazado, conforme figura 9. 

Figura 8 - Vazamento em Tanque de Armazenamento Subterrâneo. 
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Figura 9 - Fase Líquida Não Aquosa 

 
Fonte: Marques (2007) 

 

Quando há derramamentos de hidrocarbonetos em subsuperfície, estes podem se 

particionar em cinco fases distintas (CETESB, 2001):  

1) Fase livre, quando existe produto puro em fase separada (imiscível ou parcialmente 

miscível) que apresenta mobilidade no meio poroso, podendo ser bombeado por fluir para o 

interior do poço de monitoramento; 

2) Fase residual, produto puro em fase separada (imiscível ou parcialmente miscível) 

que não apresenta mobilidade no meio poroso (não pode ser bombeado por não fluir para o 

interior do poço de monitoramento);  

3) Fase vapor, quando o contaminante se encontra volatilizado, apresenta alta 

mobilidade, ocupando os espaços vazios existentes no solo, podendo acumular-se em espaços 

confinados como garagens subterrâneas, porões e utilidades (gás, telefonia, bueiros, entre 

outros);  

4) Fase adsorvida, quando os contaminantes estão retidos nas partículas do solo por 

processos de adsorção, sobretudo em solos com alto teor de argila ou de matéria orgânica;  
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 5) Fase dissolvida, quando o contaminante se encontra dissolvido na água subterrânea, 

apresenta mobilidade muito elevada e é responsável pelo transporte do contaminante a grandes 

distâncias da fonte de contaminação. 

Dependendo das condições hidrogeológicas do local contaminado, a taxa da reação de 

biodegradação será mais rápida ou mais lenta. Uma vez que a biodegradação é o principal 

mecanismo de transformação dos hidrocarbonetos de petróleo em compostos inócuos a saúde, 

a determinação da taxa de transformação é de grande importância para se prever até onde a 

contaminação irá se deslocar. 

Dentre os compostos que indicam contaminação por combustíveis fósseis, destacam-se 

os hidrocarbonetos monoaromáticos Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, o-xileno, m-xileno e p-

xileno, chamados de BTEX e os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPA), que são 

quantificados na maioria das vezes por técnicas cromatográficas. 

 

4.1.1. BTEX 

 

Os hidrocarbonetos denominados BTEX tem o poder de se transportar mais rapidamente 

através do lençol freático e do solo, sendo assim, considerado um dos principais contaminantes, 

pelo fato de serem compostos voláteis e solúveis. Além disso, são apontados ambientalmente 

os compostos orgânicos de maior impacto, devido a sua alta mobilidade e toxicidade. 

Os compostos BTEX não apresentam uma alta concentração de óleos brutos, com 

grandes quantidades de carbono. Entretanto, são obtidos em processos de refino, como 

destilação fracionada ou craqueamento catalítico, com o intuito de gerar derivados do petróleo 

de maior valor comercial, com menor peso molecular, como a gasolina. 

A capacidade de se locomover dos hidrocarbonetos monoaromáticos no solo, na água e 

no ar é definida em função das suas características físico-químicas como o peso molecular, a 

solubilidade, a polaridade, a densidade e os coeficientes de distribuição (SCHWARZENBACH 

et al 2002).  

Na figura 10, pode-se observar a estrutura molecular dos compostos BTEX e suas 

características físico-químicas. 
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Figura 10 - Parâmetros físico-químicos dos compostos BTEX. 

 
Fonte: ANJOS (2012). 

 

Dentre os compostos BTEX, o benzeno é considerado o mais tóxico, pois se trata de 

uma substância atestadamente carcinogênica (podendo causar leucemia). Por isso, uma 

exposição de altas concentrações em curtos períodos por inalação ou ingestão pode causar um 

enorme dano à saúde humana. 

            Pelo fato das contaminações por BTEX apresentarem um alto risco, as leis ambientais 

vigentes vem se tornando cada vez mais rígidas e exigentes quando se tratam desse 

contaminante. A CETESB definiu os limites máximos permitidos desses compostos para que a 

água seja considerada potável. Concentrações acima do limite máximo estabelecido podem 

acarretar em riscos à saúde humana por meio da ação acumulativa no organismo por inalação 

ou ingestão  

A Tabela 2 mostra os limites máximos adotados pela CETESB. 
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Tabela 2 - Limites máximos de concentração de compostos BTEX na água subterrânea 

Fonte: CETESB (2014) 

 

4.1.2. HPA 

 

Os HPAs são compostos formados por dois ou mais anéis aromáticos condensados e são 

importantes contaminantes ambientais formados a partir da queima incompleta de material 

orgânico. Por isso, a presença deles no lençol freático pode estar diretamente ligada a algum 

vazamento dos tanques de armazenamento, como por exemplo, a partir de alguma corrosão ou 

não estanqueidade de um deles. 

Esses compostos são considerados poluentes orgânicos de interesse toxicológico e de 

grande importância ambiental, pelo fato de grande quantidade deles possuírem propriedades 

carcinogênicas ou mutagênicas para o homem. A migração dos HPAs para o meio ambiente são 

controlados por processos físico-químicos e biológicos. Eles são dificilmente degradáveis e 

tendem a se acumular em diferentes compartimentos ambientais, especialmente os de alta massa 

molar (NETTO et al., 2000). 

Atualmente, mais de 100 HPA são reconhecidos pela União Internacional de Química 

Pura e Aplicada (IUPAC), entretanto, apenas 16 são considerados preferenciais no 

monitoramento ambiental de poluentes orgânicos persistentes, pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA). Nas figuras 11 e 12, são representados, 

respectivamente, as estruturas e nomenclaturas desses componentes e os parâmetros físico-

químicos de alguns deles. 

 

Composto Orgânico 
Limites Máximos para Água Subterrânea 

(µg L-1) 
Benzeno 
Tolueno 

Etilbenzeno 
Xileno 

5 
700 
300 
500 
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Figura 11 - Estrutura e Nomenclatura dos principais HPA. 

 
Fonte: RAONI BATISTA DOS ANJOS (2012) 

 

 

Figura 12 -Parâmetros Físico-Químicos de alguns HPAs. 

 
Fonte: ANJOS (2012). 
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4.2. MÉTODOS DE PREVENÇÃO A VAZAMENTOS 

 

Em primeiro lugar, todo gestor de um PRC deve estar ciente que é de suma importância 

ter em mente os impactos negativos causados por um derramamento de óleo e conhecer as 

formas mais eficientes para prevenção e monitoramento, caso algum acidente ocorra no 

empreendimento. 

Entretanto, existem alguns procedimentos chave para que seja evitado vazamento de 

óleo e, consequentemente, uma contaminação. O primeiro deles é estar devidamente licenciado 

ambientalmente e cumprir todas as condicionantes das licenças concedidas pelos órgãos 

ambientais. Seguir as determinações que regulamentam a atividade dos postos revendedores de 

combustíveis, que é o caso da Resolução CONAMA 273, é uma etapa crucial para estar se 

prevenindo de um acidente ambiental. 

Além disso, vale ressaltar que todos os equipamentos instalados necessitam ser 

conferidos e estarem de acordo com as normas técnicas da ABNT para operar. 

Outro ponto relevante é o controle do Livro de Movimentação de Combustível (LMC). 

Ele tem como função primordial registrar toda a movimentação do volume de todo o Sistema 

de Abastecimento Subterrâneo de Combustível (SASC), além de detectar vazamentos, 

problemas de descarga e até mesmo roubo. Só mesmo através desse livro é que o gestor 

consegue identificar diferenças no volume de líquido nos tanques. 

O teste de estanqueidade possui grande importância na detecção de vazamentos de óleo. 

Eles podem ser volumétricos ou não volumétricos. Para sua execução, o tanque pode estar 

vazio, parcial ou completamente cheio, de acordo com o método adotado. Estes ensaios devem 

avaliar a estanqueidade da estrutura do tanque, tanto abaixo do nível de combustível na fase 

líquida, como acima destes. Os ensaios de estanqueidade devem ser objeto de certificação que 

ateste seus limites de detecção/sensibilidade e sua repetibilidade/reprodutividade, através de 

procedimentos que simulem a condição real do SASC. 

Nele podemos prever falhas em todos os tanques e linhas de sucção, tais como corrosão, 

fadiga do equipamento, sobrecargas, erros de instalação ou qualquer outra anomalia que possa 

resultar em derramamentos. 

Os ensaios de estanqueidade dos tanques e respectivas tubulações deverão respeitar a 

frequência determinada pela Resolução CONEMA nº 46, que aprova a Norma Operacional 

NOP 05 do Instituto Estatual do Ambiente (INEA) - “Licenciamento ambiental e encerramento 
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de postos revendedores de combustíveis líquidos e gás natural”, com a periodicidade 

estabelecida na Tabela 3 e os laudos devem ficar no estabelecimento. 

 

Tabela 3 - Periodicidade para realização do teste de estanqueidade conforme Resolução 
CONEMA nº 46. 

 

Fonte: Resolução CONEMA n°46. 

 

Por fim, porém não menos importante, optar por materiais e equipamentos de alta 

qualidade, e que também sejam ecológicos, irão preservar o estabelecimento de acidentes, não 

colocando em risco o meio ambiente e a sociedade. Investir em tecnologia de ponta, com 

sistemas de grande automatização de medição e controle de vazamentos é um tema muito 

importante a ser abordado na atualidade. 
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4.3. MÉTODOS DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS E ÁREAS CONTAMINADAS 

 

Mesmo com métodos de prevenção a derramamentos sendo efetuados periodicamente, 

imprevistos podem acontecer gerando possíveis vazamentos e, consequentemente, 

contaminação do solo e/ou lençol freático. Por isso, existem alguns métodos bastante utilizados 

na atualidade para que seja detectada a perda de combustível e o gerenciamento adequado da 

área contaminada pelo mesmo. 

 

4.3.1. MONITORAMENTO INTERSTICIAL  

 

O espaço intersticial é o local entre a parede interna (aço carbono) e a parede externa 

(termofixa) de um tanque, que permite o monitoramento da presença de líquidos, em um tanque 

de parede dupla (jaquetado), conforme a figura 13.  

 

Figura 13 - Interstício do tanque de armazenamento de combustíveis 

 

Fonte: Germek Equipamentos. 
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Este método consiste basicamente na inserção de um tanque dentro do outro e, entre 

eles, um espaço vazio, onde o ar e líquido consigam fluir. Caso ocorra do conteúdo do primeiro 

tanque vazar, o segundo tanque serve como uma contenção para que o produto não escape.  

O espaço que existe entre os dois é pequeno (em média de 0,1 a 1 mm) e é chamado de 

interstício. Ele ocupa mais de 90% da superfície do tanque de “dentro” de aço carbono e, quando 

acontecem eventuais vazamentos, o líquido é conduzido para o lado de baixo do tanque por 

gravidade, onde chega ao tubo de monitoramento, que atravessa o tanque metálico ligando o 

interstício ao meio externo, onde é introduzido um sensor. 

Esse sensor identifica a presença de algum tipo de líquido ou ar, informando a uma 

central posicionada no empreendimento em questão e acionando alarme. Esse alarme indica a 

perda de produto por algum problema no tanque e, por isso, é um método eficaz de identificação 

a vazamentos. 

 

4.3.2. SONDAGENS E PMs 

 

Outra maneira de identificar a presença de combustível derramado é através da inspeção 

dos poços de monitoramento preexistentes no posto. Em caso de escape de líquido, por falha 

em alguns métodos preventivos citado no tópico 4.2, o escoamento do mesmo fará com que o 

líquido se espalhe pelo lençol freático e pela diferença de densidade e miscibilidade com a água, 

se comportando como fase livre.  

Os poços de monitoramento servem para avaliar a qualidade das águas subterrâneas nas 

áreas sujeitas a possível contaminação, por meio da análise de campo (visual, tátil e olfativa) e 

química laboratorial desta água. As figuras 14 e 15 ilustram o perfil e uma visão superior de um 

poço de monitoramento, respectivamente. 

 

 



29 

 

 

 

Figura 14 - Perfil de um poço de monitoramento. 

 
Fonte: ABNT NBR 13895 (1997). 

 

 

Figura 15 - Poço de monitoramento com vista superior. 

 

Fonte: Produção própria. 
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A maneira mais comum de se detectar a presença de fase livre é através de um 

amostrador descartável de água subterrânea, denominado bailer, que se apresenta, basicamente, 

como um tubo oco com uma válvula em uma extremidade e uma alça na outra.  

O funcionamento deste instrumento consiste em, primeiramente, amarrar uma linha à 

alça na parte superior dele. Posteriormente, o bailer é introduzido lentamente dentro do poço 

até entrar em contato com a água subterrânea. O peso do amostrador faz com que ele afunde no 

líquido e, como a pressão externa é maior que a pressão interna, o líquido abre a válvula inferior 

e preenche o corpo do equipamento. Assim, quando o nível do líquido dentro do amostrador se 

equilibra com o meio externo a válvula se fecha impedindo que ele saia. Neste momento, o tubo 

é então retirado lentamente do interior do poço com a amostra do líquido que está presente no 

mesmo. 

O funcionamento do bailer está ilustrado na figura 16. 

 

Figura 16 - Funcionamento do bailer 

 
Fonte: Geosfera Ambiental (2018). 
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Desta forma, consegue-se avaliar se há ou não a presença de fase livre, a partir da 

avaliação dos PMs preexistentes no PRC, com a utilização deste dispositivo. Entretanto, vale 

ressaltar a importância de se utilizar um bailer para cada PM, para que não ocorra uma 

contaminação cruzada, ou seja, caso um poço tenha algum tipo de impureza, será transmitido 

para o outro que não tenha pelo contato do equipamento contaminado com a água subterrânea. 

A detecção de fase livre no lençol freático a partir da utilização do amostrador citado 

anteriormente, pode ser observado na figura 17. 

Figura 17 - Detecção de Fase Livre 

 
Fonte: Produção Própria. 

 

Com a detecção de fase livre, o próximo passo é determinar até onde o produto está 

espalhado pelo lençol freático, ou seja, delimitar uma pluma de contaminação. Esta pluma deve 

ser determinada através de sondagens realizadas próximas aos poços que apresentarem 

combustível, com o intuito de verificar a presença, ou não, de fase livre. Essas sondagens devem 
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estar de acordo com a ABNT NBR 15492 que estabelece “sondagem de reconhecimento para 

qualidade ambiental – procedimento” para análise da área contaminada. 

A pluma esta delimitada quando as sondagens realizadas ao redor de todos os poços que 

apresentaram algum tipo de produto imiscível na água, não mostrarem nenhum indício de 

contaminação, ou seja, nenhuma característica organoléptica nas amostras retiradas dos PMs. 

Na figura 18, pode-se verificar a localização das sondagens e a delimitação da pluma de 

contaminação, assim como algumas instalações do posto. 

Figura 18 - Delimitação da pluma de fase livre 

 
Fonte: Produção Própria 
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Segundo a Resolução INEA nº 122 de 28 de julho de 2015, com a delimitação feita, a 

constatação da presença de produto/resíduo no solo ou na água subterrânea deverá ser registrada 

junto ao órgão ambiental, sendo esta situação suficiente para que a área seja considerada 

contaminada. Nesse caso, deverão ser adotadas Ações de Intervenção Emergencial (AIE) 

destinadas à sua extinção. 

A partir da determinação da área contaminada, algum método para eliminar os riscos 

causados pela mesma deve ser adotado imediatamente. Existem diversas maneiras de implantar 

uma estratégia eficaz de extermínio da pluma de contaminação por fase livre. No atual projeto, 

o foco principal para gerenciamento de áreas contaminadas é o procedimento de extração 

multifásica. 

 

5. PLANO DE REMEDIAÇÃO – RETIRADA DA FASE LIVRE 

 

A implementação das medidas de remediação, deverá observar as características dos 

contaminantes, do meio físico e do uso e ocupação do solo com a finalidade de demonstrar que 

as metas do processo estabelecidas para o caso poderão ser atingidas e por meio de 

monitoramento da eficiência e eficácia, o sistema adotado poderá ser desativado, mantendo-se 

o monitoramento para encerramento (Santos et al. 2008). 

Com a detecção de fase livre no empreendimento, é necessário uma intervenção imediata 

para, primeiro identificar o tamanho da contaminação (pluma) e, posteriormente, implantar um 

plano de ação emergencial eficaz para eliminar a mesma. 

 Como foi identificado no tópico 4.3.2, um dos métodos mais adotados em PRC é o de 

extração multifásica e que é abordado neste trabalho. 

 

5.1. EXTRAÇÃO MULTIFÁSICA 

 

A técnica do sistema de remediação por extração multifásica (MPE) para retirada da fase 

livre consiste na aplicação de vácuo no nível da água subterrânea, através de uma tubulação 

posicionada dentro do poço, com captação posicionada abaixo do nível estático do lençol 

freático. O vácuo produzido no sistema gera pressão negativa no interior do poço de 

bombeamento, forçando o deslocamento da fase livre em direção ao interior do poço. Esse 

processo gera um turbilhonamento na água e promove um efeito de segregação dos compostos, 

alcançando uma elevada taxa de remoção de hidrocarbonetos.  
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Esta condição permite a extração de grandes volumes de fase livre e de vapores de 

hidrocarbonetos, além de propiciar a aeração da zona insaturada. Portanto, este sistema atua na 

zona saturada e na zona não saturada, removendo os contaminantes e aumentando a oxigenação 

de ar no solo, estimulando a biodegradação dos contaminantes por atividade bacteriana aeróbia. 

O sistema é composto pelos seguintes equipamentos:  

 

 Compressor radial; 

 Tanque de vácuo; 

 Bomba de transferência; 

 Filtro compartimentado para tratamento das águas; 

 Sistema Separador Água e Óleo (SAO); 

 Filtro para tratamento do ar; 

 Tambor de armazenamento de óleo. 

 

O processo dos sistemas de remediação por extração multifásica é descrito 

resumidamente abaixo: 

 

 Extração de hidrocarbonetos em fase livre, dissolvida e residual através do 

bombeamento do aquífero freático local e extração de vapores do solo, realizado por um 

sistema composto por bombas a vácuo e de transferência, tanque de vácuo, SAO, filtro 

de carvão ativado e acessórios.  

 

 Direcionamento dos efluentes bombeados para a SAO, visando à separação dos 

hidrocarbonetos em fase livre da água bombeada. Ela conta com placas coalescentes e 

os filtros de água com carvão ativado para absorção dos hidrocarbonetos em fase livre 

nos dois estágios finais. O produto em fase livre recuperado é armazenado em tambores 

para posterior descarte. 

 

 Os gases contendo Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) são encaminhados para o 

filtro de carvão ativado que compõe a unidade MPE, promovendo a redução das 

concentrações dos mesmos. Posteriormente os gases tratados são emitidos para a 

atmosfera. 
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 São realizadas medições mensais de VOC na entrada e na saída do filtro de ar visando 

o controle de emissão de gases. As medições são realizadas com um analisador portátil 

de vapores orgânicos, com o dispositivo de calibragem acionado que possibilita a 

exclusão do Metano (ME) da quantificação total dos hidrocarbonetos voláteis. 

 

O fluxograma do processo de saneamento do solo e da água subterrânea é 

apresentado na figura 19. 

 

Figura 19 - Fluxograma do processo de saneamento do solo e da água subterrânea. 

 
Fonte: Produção Própria 

 

Com a eliminação total da pluma de contaminação por fase livre, o empreendimento 

ainda assim apresenta risco à sociedade, pelo fato de conter compostos dissolvidos na água 

subterrânea. Entretanto, a única forma de quantificá-los é através de análises laboratoriais, a 

partir de amostras retiradas de todos os PMs preexistentes no local, pois como foi abordado no 

tópico 4.1, quando o contaminante se encontra dissolvido no lençol freático, apresenta 



36 

 

 

 

mobilidade muito elevada e é responsável pelo transporte do mesmo a grandes distâncias da 

fonte de poluição. A figura 20 ilustra uma pluma de fase dissolvida. 

 

Figura 20 - Pluma de fase dissolvida 

 
Fonte: Brasil Postos (2013). 

 

Portanto, o primeiro passo é, através de análises químicas, quantificar os compostos 

BTEX e HPA dissolvidos na água para, em seguida, qualificar o perigo que eles podem gerar 

ao seu entorno. Em alguns casos, pela complexibilidade da eliminação da fase dissolvida, as 

multas geradas ao empreendimento podem ser tão grandes que são capazes de acarretar no 

encerramento das atividades da mesma. 

Com os resultados da campanha analítica de água subterrânea coletada nos PMs 

preexistentes apresentando concentrações superiores aos limites estabelecidos pelo órgão 

ambiental (INEA) para os compostos BTEX e HPA, é necessária a realização de uma 

investigação detalhada para avaliar a dimensão da área afetada e todos os riscos que a mesma 

pode gerar ao seu entorno. 
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5.2. INVESTIGAÇÃO DETALHADA E ANÁLISE DE RISCO 

 

A investigação detalhada deve acontecer na área que foi confirmada a contaminação no 

solo ou/e água pelos métodos apresentados anteriormente. De acordo com a norma ABNT NBR 

15.515-3 de 02 de setembro de 2013, os principais objetivos desta investigação são: 

 

a) Mapeamento 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 das substâncias químicas de interesse para a área; 

f) Definir a dinâmica de transporte e similares 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. 

 

A partir dos dados obtidos, prosseguem-se às estimativas da evolução espacial da pluma 

ao longo do tempo, simulando quando e se as concentrações atingirão receptores potenciais e 

bens a proteger. Para que uma modelagem conceitual seja realizada, devem ser feitos ensaios 

visando a determinação de parâmetros hidrogeológicos locais relevantes, como a condutividade 

hidráulica e porosidade efetiva, por meio de coleta e análise de amostras que representem o 

local, bem como por meio de ensaios hidráulicos (ConAm – Consultoria Ambiental, 2017). 

A etapa de investigação detalhada deve atualizar e aprimorar o modelo conceitual da 

área, validando-o com as novas informações obtidas, gerando então uma nova versão que deve 

ser a base para o planejamento e prosseguimento das etapas posteriores. Assim, serão 

identificadas fontes, dinâmica de transporte, vias de exposição e receptores atualizados 

(ConAm – Consultoria Ambiental, 2017). 

Com todas as informações necessárias coletadas, uma análise de risco à saúde humana 

é realizada, com a apresentação dos mapas de risco elaborados na investigação detalhada. Por 

fim, uma discussão sobre os resultados é feita, com apresentação de recomendações e soluções 

técnicas e/ou de engenharia para o gerenciamento da área contaminada. 
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6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

A boa prática de gerenciamento de resíduos se inicia na prevenção da poluição, sendo 

entendido como um conjunto de práticas operacionais que visa eliminar o descarte em terra, no 

ar ou na água. 

Os resíduos devem ser destinados ou tratados dependendo de sua composição. Alguns, 

de acordo com parâmetros estipulados, podem ser manipulados para descarte no mar, 

designados para aterros sanitários, tratados, reciclados/reutilizados/recuperados. A escolha dos 

métodos de tratamento e disposição final deve ser realizada após análise de alguns critérios que 

abrangem aspectos técnicos legais e econômicos, como mostrados a seguir: 

 

 Tipo de resíduo; 

 Classificação do resíduo; 

 Quantidade do resíduo; 

 Avaliação da disponibilidade, dos métodos e técnicas ambientalmente viáveis de 

tratamento ou disposição, e de seus resultados à longo prazo; 

 Custo dos métodos disponíveis. 

 

Dentro do ponto de vista ambiental e geração de resíduos, a atividade em questão é 

encontrar-se dentro das normas estabelecidas. Sendo assim, adotar medidas de controle que 

visam resguardar a qualidade ambiental dos postos de combustível como instrumento de gestão 

é fundamental. 

O PGR tem como objetivo registrar procedimentos para segregação, manipulação, 

acondicionamento, armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos que devem ser 

adotadas por todo corpo de colaboradores dos postos. Para isto, todos os procedimentos que 

estejam de acordo com as leis vigentes, normas e critérios específicos devem ser atendidos de 

maneira correta e monitorada. 

A hierarquia de resíduos se apresenta como uma ferramenta simples para estruturação 

estratégica de gerenciamento, que pode ser utilizada como modelo para diversos tipos de 

atividades. A prevenção à poluição é obtida segundo quatro práticas de boa conduta: redução 

na fonte, reuso/reciclagem, tratamento e disposição adequada. 

A redução na fonte geradora pode ser entendida como um conjunto de atividades que 

visam gerar menos resíduos. Essa atividade envolve a remoção e a redução de resíduos, 
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podendo ser posta em prática da seguinte forma nos postos de combustível: eliminação de 

materiais, gerenciamento e controle de estoque, substituição de materiais e modificação de 

processos. 

O reuso consiste na reutilização de materiais ou produtos que podem ser utilizados em 

sua forma original, incluindo recipientes de armazenamento e queima de resíduos oleosos para 

geração de energia. Já a reciclagem envolve a conversão de resíduos em novos materiais ou a 

extração de energia através da queima do mesmo. 

O tratamento inclui a destruição, desintoxicação e/ou neutralização de resíduos através 

de processos biológicos, térmicos, químicos e físicos.  

Entretanto, mesmo após a realização das operações acima mencionadas, sempre há uma 

quantidade de resíduos que necessitam ser dispostos adequadamente. A disposição final vai 

depender do tipo de cada resíduo, podendo ser realizada em aterros sanitários, aterros industriais 

classe II (resíduos não perigosos) ou classe I (resíduos perigosos). 

 

6.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM PRC 

 

Os rejeitos gerados em um PRC dependem da caracterização do empreendimento que 

está sendo estudado. Como foi abordado no capítulo 2, basicamente, um posto possui as 

seguintes áreas: abastecimento, escritório, loja de conveniência, lavagem de veículos, 

borracharia e troca de óleo. Cada uma dessas regiões possui uma taxa de geração diferente das 

outras em relação a alguns tipos de resíduos. Por isso, o gerenciamento do lixo gerado requer 

uma atenção diferente para cada área do posto. 

A USEPA (1989) define que o gerenciamento integrado de resíduos eficaz é aquele que 

engloba práticas administrativas, manejo seguro e efetivo do fluxo de resíduos, com impacto 

mínimo sobre a saúde pública e o meio ambiente, prevendo ações que serão efetuadas desde a 

geração até a disposição final dos resíduos. 

Os resíduos classe I necessitam de uma atenção especial devido a sua interação com o 

meio ambiente, tendo preferência no gerenciamento adequado pelos PRC. 

Segundo Lorenzett e Rossato (2010), os postos de combustível apresentam a geração de 

diversos tipos de resíduos perigosos, como vapores tóxicos, efluentes líquidos, lodo tóxico da 

SAO, flanelas e estopas contaminadas, filtros usados e embalagens de lubrificantes, o qual 

apresenta a viabilidade da implantação de um gerenciamento destes resíduos. 
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 Braga et al. (2005) complementa que para a implantação de um sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos perigosos é necessário conhecer os que estão sendo gerados. 

Portanto, o presente trabalho tem como um dos objetivos efetuar análise do gerenciamento de 

resíduos classe I, em um posto de combustível. 

 

6.1.1. SEGREGAÇÃO 

 

A segregação dos resíduos deve ser feita no próprio ponto de geração e de acordo com 

as características físicas, químicas, biológicas e radiológicas do resíduo, estado físico (sólido e 

líquido) e forma química.  

As exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si devem sempre ser 

observadas para que acidentes sejam evitados pela mistura de compostos presentes em 

diferentes rejeitos, ou seja, resíduos classificados como classe I devem obrigatoriamente estar 

segregados dos classe II e III. 

Na figura 21, podemos observar um exemplo de um fluxograma demonstrando como 

gerenciar a segregação dos resíduos perigosos. Vale ressaltar que esta etapa vale para todo tipo 

de empreendimento, não só para PRC. 

 

 

6.1.2. ARMAZENAMENTO 

 

O acondicionamento adequado é um passo fundamental para um gerenciamento 

eficiente dos resíduos gerados pelo posto. Este deve seguir as Normas Técnicas ABNT/NBR 

11.174 “Armazenamento de Resíduos Classes II – não inertes e III – Inertes” e ABNT/NBR 

12.235 – “Armazenamento de resíduos sólidos perigosos”. 

O armazenamento de resíduos perigosos, como forma temporária de espera para 

reciclagem, recuperação, tratamento e/ou disposição final, pode ser realizado em contêineres, 

tambores, tanques e/ou a granel. Estes devem ser armazenados em áreas cobertas, bem 

ventiladas, e os recipientes devem estar posicionados sobre base de concreto ou outro material 

que impeça a lixiviação e percolação de substâncias para o solo e águas subterrâneas (NBR 

ABNT 12235, 1992). 

Além disso, todos os recipientes de armazenagem deverão ser rotulados, permitindo uma 

rápida identificação quanto ao tipo de resíduo armazenado. Esta identificação deve ser efetuada 
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de forma a resistir à manipulação dos mesmos, bem como as condições da área de 

acondicionamento em relação a eventuais intempéries. Em alguns casos é necessário o 

revestimento dos recipientes de forma a torná-los mais resistentes ao ataque dos resíduos 

armazenados. 

Os instrumentos utilizados para o armazenamento devem apresentar boas condições de 

uso, sem ferrugem acentuada e nem defeitos estruturais aparentes. Além disso, devem estar 

sempre fechados, exceto por ocasião da manipulação dos resíduos, seja adição ou remoção. 

O local de acumulação dos resíduos deverá possuir um sistema de isolamento tipo 

metálico, com portão de acesso com cadeado, com o intuito de evitar uma grande circulação de 

pessoas que possa gerar algum tipo de derramamento do produto. O local deverá possuir placas 

de sinalização, informando a todos que dentro do ambiente estão estocados resíduos Classe I.  

Todo e qualquer manuseio de resíduos nas instalações de armazenamento deve ser 

executado com pessoal dotado de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado (NBR 

ABNT 12235, 1992). 

Os resíduos Classe II e III devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a 

alteração de sua classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos ambientais. 

Além disso, não devem ser armazenados juntamente com resíduos classe I, tendo em vista a 

possibilidade da miscelânea resultante do contato entre eles ser caracterizado como resíduo 

perigoso. 

Nas figuras 22 e 23, pode-se observar um local adequado para resíduos classe I e o 

manuseio e identificação dos mesmos, respectivamente. 
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Figura 21 - Abrigo de resíduos Classe I. 

 
Fonte: Manual de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (2008). 

 

Figura 22 - Manuseio e Identificação dos resíduos. 

 
Fonte: Ecopetro (2018). 
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6.1.3. COLETA E TRANSPORTE 

 

A coleta e o transporte dos resíduos do empreendimento devem seguir a ABNT/NBR 

13221 “Transporte terrestre de resíduos”. Esta Norma especifica os requisitos para o transporte 

terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública. 

O transporte dos rejeitos consiste na remoção do mesmo do local de geração até a 

unidade de tratamento ou disposição final. Deve ser realizado através de técnicas que garantam 

a preservação das condições de acondicionamento do resíduo e a integridade do ecossistema. 

As empresas transportadoras devem ser licenciadas juntamente ao órgão ambiental e devem 

seguir as orientações fornecidas pelo mesmo, principalmente quando tratamos de resíduos 

Classe I. 

A utilização de EPIs adequados é essencial para os trabalhadores que estejam envolvidos 

diretamente com a coleta e o transporte.  

O tipo de veículo pode variar de acordo com a quantidade e qual resíduo deve ser 

transportado. De acordo com a ABNT/NBR 13.221 “Transporte terrestre de resíduos”, os 

veículos devem possuir um bom estado de conservação de modo a não permitir vazamentos ou 

derramamento do rejeito durante o deslocamento. Além disso, o resíduo deve estar protegido 

de intempéries, assim como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu 

espalhamento em via pública. É vedado o transporte desses juntamente com alimentos, 

medicamentos ou quaisquer outros produtos destinados ao consumo humano ou animal, ou com 

embalagens destinadas a estes fins. 

O veículo transportador deve atender os seguintes requisitos: 

 

 Ter superfícies lisas, com cantos arredondados, de forma a facilitar a 

higienização; 

 Não permitir vazamentos; 

 Ser provido de ventilação adequada; 

 Deve possuir equipamentos auxiliares como pá, rodo, saco plástico adequado de 

reserva e solução desinfetante; 

 Identificação visível constando nome da municipalidade, nome da empresa 

coletora com endereço e telefone, especificação dos resíduos transportáveis, e 

número do veículo coletor; 
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 Ser preferencialmente de cor branca, para facilitar a visualização em caso de 

vazamentos. 

 

É obrigatório aos veículos apresentar identificação da simbologia para transporte 

rodoviário de acordo com a ABNT/NBR 7.500 “Símbolos de risco e manuseio para o transporte 

e armazenamento de materiais”, condizente com o resíduo transportado. Deve ser aplicada nas 

unidades de transporte, a fim de indicar os riscos e os cuidados a serem tomados de acordo com 

a carga contida. Na figura 23, pode-se ver alguns dos símbolos descritos na norma. 

 

Figura 23 - Símbolos resíduos perigosos 

 

 

 

Fonte: Truck Center’s (2018). 
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6.1.4. TRATAMENTO  

 

A seleção do tipo de tratamento para um determinado resíduo é feita através de uma 

análise comparativa dos parâmetros mais relevantes de cada processo, assim como a viabilidade 

da operação, necessidade de mão de obra qualificada, riscos ocupacionais e ambientais, custos 

e regulamentações vigentes. Sendo assim, deve-se considerar as vantagens e desvantagens de 

cada um dos processos e buscar o mais adequado as necessidades particulares de cada tipo de 

resíduo. 

Dentre os diversos tratamentos utilizados na atualidade, podemos enfatizar alguns que 

são os mais comuns com os resíduos gerados em atividades de PRC. 

 

 

a. Reciclagem 

 

A reciclagem é definida como um processo de conversão de algum resíduo recuperado 

em algum produto novo. Neste tipo de tratamento, o rejeito necessita passar por uma separação 

prévia, coleta adequada, triagem e um tratamento adequado para, então, ser convertido e 

retornar a indústria como uma nova matéria prima. 

Por ser uma técnica barata e pelo fato dos resíduos gerados em PRC em sua maioria 

apresentam longos tempos de degradação, a reciclagem tem inúmeros benefícios econômicos e 

ambientais. Os principais materiais que podem ser reciclados são: papel, papelão, plástico, 

vidro, entulho, entre outros. 

 

b. Autoclavagem 

 

A autoclavagem é um processo de tratamento muito comum e utilizado atualmente. 

Consiste basicamente em manter o material contaminado em altas temperaturas e em contato 

com vapor d’água, por um período de tempo suficiente para destruição de potenciais agentes 

patogênicos ou a redução dos mesmos a nível de não apresentar mais nenhum tipo de risco ao 

ambiente. Ciclos de compressão e descompressão ocorrem para facilitar o contato entre o vapor 

e os resíduos. As pressões de operação chegam a ordem de 3 a 3,5 bar e as temperaturas a 

valores de 135 a 150 ºC. 
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Este processo de tratamento apresenta como vantagem um custo relativamente baixo, 

manutenção barata e prática, não emissão de efluentes gasoso e líquidos. Entretanto, como 

desvantagem, o volume de resíduos não apresenta nenhuma redução e, além disso, não há a 

garantia total de que o vapor atinja todos os pontos da massa de resíduos. 

 

c. Incineração 

 

A técnica da incineração é definida uma reação química que ocorre através da queima 

dos resíduos utilizando-se o oxigênio presente no ar em excesso, elevando a temperatura a 

valores superiores a 900ºC e em um período que assegure a destruição dos resíduos. A figura 

24 abaixo apresenta um exemplo do funcionamento deste método. 

 

Figura 24 - Etapas da Incineração. 

 

Fonte: VVale (2013). 

 

Essa técnica é utilizada para o tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que 

necessitam de destruição completa e segura, que é o caso dos classe I, bastante comuns em 

PRC. 

           Vale destacar que essa técnica tem como vantagens a redução do volume total dos 

resíduos, a velocidade de destruição do mesmo e a possibilidade do aproveitamento dele como 

combustível auxiliar, devido ao seu alto poder calorífico. Entretanto, o procedimento de 
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incineração possui um elevado custo e apresenta um alto grau de poluição do ar devido aos 

gases liberados durante a combustão, mesmo com a presença de filtros para tratá-los. 

 

d. Coprocessamento 

 

O coprocessamento é uma tecnologia que consiste na utilização dos resíduos como 

substitutos de combustíveis e/ou matérias-primas não renováveis usadas na fabricação do 

cimento. É realizada uma análise de recebimento, trituração, blindagem e homogeneização dos 

resíduos, para então, a mistura final ser aproveitada nos fornos como combustível. 

Esta técnica é indicada no tratamento de resíduos industriais líquidos, sólidos e pastosos. 

Dentre os resíduos gerados em PRC, os que podem ser enviados para o coprocessamento são:  

 

 

 Borras oleosas, provenientes da SAO; 

 Pneus; 

 Papel, plástico e papelão contaminados com óleos, lubrificantes e solventes 

 Solo contaminado com combustível 

 Borra de fundo de tanques e produtos inflamáveis 

 Resíduo têxtil e EPI contaminado 

 Borrachas; 

 Borra de tinta; 

 Carvão ativado usado como filtro; 

 Elementos filtrantes de filtro de óleo. 

 

Este procedimento possui como vantagem a eliminação definitiva de resíduos, a 

preservação de recursos energéticos não renováveis pela substituição do combustível, redução 

da emissão de gases poluentes e não ocorre a formação de subprodutos no tratamento, ou seja, 

não gera mais nenhum tipo de rejeito. 

Entretanto, antes mesmo do tratamento externo, uma intervenção interna é importante 

para que o processo ocorra de maneira mais eficaz e, também, diminui os custos. Porém, a 

maioria dos estabelecimentos não possuem processos para tratamento de seus efluentes e nem 

dos resíduos sólidos, sendo assim, um dilema dentro do plano de gerenciamento de resíduos na 

atualidade 
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6.1.5. DISPOSIÇÃO FINAL 

  

Consiste na última etapa do manejo, com a deposição do resíduo, de forma ordenada ou 

não, em local pré-determinado. A destinação final escolhida dependerá de cada tipo de resíduo. 

Deverá ser realizada uma análise custo/benefício dentro de todas as possibilidades viáveis 

(SISTEMA FIRJAN, 2006). 

A única forma de dar destino final adequado aos resíduos sólidos é através de aterros, 

sejam eles sanitários, controlados, com lixo triturado ou lixo compactado. Todos os 

demais processos ditos como destinação final (usinas de reciclagem, de compostagem 

e de incineração) são, na realidade, processos de tratamento ou beneficiamento do 

lixo, e não prescindem de um aterro para a disposição final de seus rejeitos (IBAM, 

2001). 

Os tipos de destinação final mais comuns na atualidade são aterros sanitários e aterros 

industriais. 

Um aterro sanitário pode ser definido como uma técnica de disposição de resíduos 

sólidos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os 

impactos ambientais. Nele são utilizados medidas de engenharia para confinar os resíduos 

sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume, cobrindo-os com uma camada de 

terra (VGR Resíduos, 2017). 

 Na figura 25, temos um exemplo de como funciona um aterro sanitário. 

Figura 25 - Aterro Sanitário 

 
Fonte: Serquip (2007) 
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Já os aterros industriais têm como finalidade armazenar os resíduos sólidos produzidos 

por todo tipo de indústria. Essa classe de aterro necessita apresentar uma impermeabilização 

das trincheiras, tratamento de afluentes e dos gases liberados pelos materiais descartados, 

sistema de drenagem das águas pluviais e barracões especiais de reciclagem, armazenagem e 

manutenção (VGR Resíduos, 2017). 

 Existem três tipos de aterros industriais: Classe I, Classe IIA e IIB. 

No classe I, são destinados resíduos industriais perigosos, que, após pré-tratamento, se 

tornam não-reativos e não inflamáveis, com baixo teor de solventes, óleos ou água. Esses pré-

tratamentos podem incluir: estabilização, solidificação, neutralização e encapsulamento dos 

resíduos perigosos. 

Diferentemente do citado anteriormente, os aterros classe IIA são destinados resíduos 

industriais não-perigosos e não-inertes e, também, resíduos domiciliares. Os resíduos 

destinados a este tipo de aterro podem apresentar propriedades como combustibilidade, 

biodegradabilidade e salubridade em água. 

 Já os aterros classe IIB recebem resíduos inertes, ou seja, em contato com a água, não 

possuem salubridade em nenhum de seus constituintes. Este tipo de aterro possui um sistema 

de drenagem em águas pluviais e um programa de monitoramento ambiental. 

Portanto, uma destinação final eficiente está diretamente ligada aos processos anteriores, 

desde a segregação até o tratamento adequado. Em caso de descarte inadequado, as 

consequências podem ser enormes tanto para o gerador, através de multas e punições, quanto 

para o meio ambiente, sendo poluído e degradado. 

 

6.1.6. MANIFESTOS DE RESÍDUOS. 

 

O Sistema de Manifesto de Resíduos é um instrumento de controle que permite ao órgão 

monitorar a geração, o transporte e a destinação final do lixo gerado. Este controle realizado 

através do documento denominado Manifesto de Resíduo, que fornece dados do mesmo desde 

sua origem até a destinação final, facilitando fiscalizações e evitando seu encaminhamento para 

locais não licenciados.  

No estado do Rio de Janeiro o modo de atuação do sistema está descrito na diretriz do 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), DZ-1310.R-7, e abrange o gerador, o transportador e 

o receptor de qualquer tipo de resíduo com exceção dos resíduos domésticos. Estão sujeitos ao 
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sistema todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado abrangidos pela 

diretriz em questão. 

De acordo com a DZ-1310.R-7, o Manifesto de Resíduo é feito em formulário numerado 

e composto de quatro vias. Para cada resíduo deverá ser usado um Manifesto independente, 

mesmo que vários resíduos sejam recolhidos por um mesmo transportador. A metodologia do 

sistema funciona de acordo com a seguinte estrutura.   

 

Funções do gerador:  

 

• Preencher o manifesto de resíduo corretamente, para cada resíduo gerado e para cada 

descarte; 

• Datar e assinar o campo referente ao gerador nas quatro vias; 

• Arquivar a 1ª via após ter sido datada e assinada pelo transportador; 

• Entregar ao transportador as demais vias; 

• Fornecer ao transportador o Ficha de emergência, quando se tratar de transporte de 

resíduos perigosos. 

As fichas de emergência são expedidas pelo gerador de resíduos e são obrigatórias para 

o transporte quando se tratar de um resíduo perigoso. Devem acompanhar o resíduo desde seu 

acondicionamento até a destinação final.  

A NBR 7.503, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especifica os 

requisitos, dimensões e instruções para a confecção e preenchimento da ficha e do envelope 

para o transporte terrestre de produtos perigosos. Devem ser baseadas nas informações 

fornecidas pelo fabricante ou importador do produto em questão. 

 

Funções do transportador:  

 

• Datar e assinar o campo referente ao transportador nas quatro vias na presença do 

gerador; 

• Arquivar a 2ª via, após ter sido assinada pelo receptor; 

• Entregar as demais vias ao receptor.  

 

Funções do receptor:  

 



51 

 

 

 

• Datar e assinar no campo referente ao receptor a 2ª, 3ª e 4ª vias, na presença do 

transportador; 

• Arquivar a 3ª via; 

• Enviar a 4ª via ao gerador, nas 48 horas subsequentes ao recebimento de cada resíduo. 

 

A 4ª via enviada pelo receptor deve ser arquivada pelo gerador como comprovação em 

fiscalizações do correto tratamento e disposição final de seus resíduos. 

  

 

7. CONCLUSÃO 

 

O trabalho reuniu e organizou informações a respeito da classificação e gerenciamento 

de resíduos gerados por PRC, assim como métodos de detecção e prevenção a vazamentos de 

combustíveis que possam ocorrer no empreendimento. Além disso, trouxe informações sobre 

todas as instalações e atividades do posto, bem como a legislação aplicável para tal. 

A partir da realização deste projeto, fica claro a necessidade de uma atenção as 

atividades relacionadas à revenda de combustíveis, pelo fato de estarem diretamente ligadas a 

situações que podem gerar risco à saúde humana e ao meio ambiente, desde a geração de 

resíduos (perigosos ou não) até ao armazenamento de derivados do petróleo. 

Uma grande parcela dos postos estão contidos em áreas urbanas, com finalidade de 

atender à grande demanda da frota de carros presentes. Com isso, pela proximidade ao comércio 

e residências, a atividade de revenda de combustíveis é considerada de grande risco pelo fato 

de armazenarem líquidos que são considerados contaminantes, ou seja, caso ocorra algum 

vazamento, o contato com o solo e o lençol freático pode ser prejudicial a quem vive no seu 

entorno. 

A gasolina é um dos produtos de maior importância do petróleo, sendo conhecidamente 

um líquido inflamável e volátil. Com isso, os vazamentos que venham a ocorrer nos postos são 

passíveis de explosões, colocando ainda mais em risco o ramo de atividades em estudo e as 

áreas adjacentes. Além disso, os compostos que constituem os combustíveis são prejudiciais ao 

ser humano, contendo características carcinogênicas e mutagênicas. Os principais compósitos 

que apresentam risco são os BTEX e HPA. Caso ocorra a ingestão ou inalação destes pelo 

homem, pode acabar sendo fatal. 
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Conforme abordado no decorrer do trabalho, grande parte das contaminações ocorrem 

pela idade dos SASC, ou seja, quanto mais antigos os tanques e linhas, mais suscetíveis à 

corrosão eles estão, pelo fato de terem sido construídos e instalados com tecnologias 

ultrapassadas. Além disso, antigamente a fiscalização quanto à contaminação gerada pelos 

postos não existia, tendo como consequência uma falta de atenção pelos gestores dos postos 

quanto a possíveis acidentes. 

Diante desta problemática, métodos de prevenção e detecção a vazamentos começaram 

a ser elaborados com o decorrer do tempo, juntamente com uma legislação ambiental 

aperfeiçoada. Algumas medidas preventivas como o LMC e o teste de estanqueidade são de 

suma importância para que acidentes sejam evitados e, além disso, para que o gestor do 

empreendimento não perca o produto que é comercializado.  

Como medidas de detecção de vazamentos, foram abordadas algumas que são bastante 

utilizadas atualmente em PRC, como o monitoramento intersticial e a inspeção de PMs 

preexistentes no local. A gestão de áreas contaminadas começa a partir da detecção, através 

destes métodos, da presença de fase livre no lençol freático. Com isso, a determinação da pluma 

de contaminação é fundamental para avaliar o método de remediação que será utilizado no 

local. No caso de empreendimentos revendedores de combustível, o sistema de extração 

multifásica é um dos mais comuns implantados para remoção de fase livre. 

Entretanto, mesmo com medidas de remediação adotadas, uma investigação detalhada é 

fundamental para que sejam conhecidos os reais perigos que os compostos dos derivados do 

petróleo podem causar ao seu entorno. A análise do risco gerada pela contaminação é feita e as 

medidas necessárias deverão ser tomadas pelo empreendedor para que o posto volte a estar 

dentro dos padrões exigidos pelas leis vigentes e, consequentemente, não apresente mais 

nenhum risco iminente. 

Simultaneamente ao gerenciamento de áreas contaminadas, o atual estudo realizado teve 

como um dos objetivos a implantação de uma gestão adequada dos resíduos gerados pelo 

postos, desde a classificação até a destinação final dos mesmos. Especificamente, foi 

caracterizado o funcionamento e identificado os procedimentos intrínsecos à atividade de 

revenda de combustível, identificando de que forma ocorre à interação do mesmo com o meio 

ambiente e, assim, levantando a maneira adequada que cada tipo de rejeito gerado deve ser 

segregado, acondicionado, tratado, transportado e descartado. 

Sendo assim, por meio deste estudo, podemos identificar que a atividade de revenda de 

combustível interage diretamente com o meio ambiente através do desenvolvimento de suas 
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atividades, visto que está em contato constante com a água, o solo e o ar, podendo assim, serem 

prejudiciais a sociedade. Portanto, adotar um plano de gerenciamento de todos os resíduos 

gerados adequado, principalmente os perigosos, e medidas de prevenção a vazamentos e 

contaminações são fundamentais para que a atividade seja classificada como sustentável. 
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