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RESUMO
Após anos de devastação, surge a necessidade de uma conscientização global em
preservar o restante de bens naturais de que ainda usufruímos, na certeza de que se não o
fizermos, poderá culminar no fim do que nos resta. A contaminação do meio ambiente por
combustíveis nos postos revendedores de derivados de petróleo e biocombustíveis, tem sido
um crescente objeto de pesquisas no Brasil, devido o grande potencial poluidor desta
atividade. O objetivo do presente trabalho foi de avaliar a importância de implantação do
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), em postos revendedores de combustíveis no município
de Parnamirim-RN, como também, descrever a situação atual dos mesmos quanto ao
licenciamento ambiental e sua caracterização; identificar as barreiras existentes para
implantação do SGA, quanto aos custos, tecnologias, conhecimento, visão; apresentar os
possíveis benefícios para a implantação do SGA (a nível social, econômico e ambiental);
identificar a existência de planejamentos de ação futura para implantação do SGA, como
subsídio para promover a implantação do mesmo. A metodologia foi desenvolvida através das
analises de documentos disponibilizados pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento
dos postos revendedores de combustíveis e pala ANP. Para coleta dos dados, utilizou-se a
aplicação do questionário diretamente aos gerentes ou sub-gerentes dos postos. Os dados
foram coletados em 12 dos 30 postos existentes no município. Para efeito de tratamento dos
dados, foi realizada uma análise descritiva com relação à opinião de doze gerentes
(entrevistados). Os dados adquiridos, segundo a Escala Likert foram tabulados e analisados no
Software SPSS 17.0 e Excel 2003, onde foram gerados as tabelas e gráficos para observar o
comportamento dos dados. Os resultados mostraram: que a maioria dos entrevistados
possuem um grau de escolaridade de nível superior (58,3%); dos postos pesquisados 50%
funcionam em media de 6 a 10 anos e 41,6% estão em funcionamento a mais de 11 anos;
75,0% não possuem licença para operar e dos 12 postos, 58,3% foram autuados por não
possuírem licença para operar, estando assim, em plena atividade comercial; 83% dos postos
possuem alguma prática considerada ambientalmente correta; 75% concordam em fazer
planejamento de ação futura para implantar o SGA em seus empreendimentos; 70% concorda
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plenamente que o custo elevado é uma forma de impedimento para implantação do SGA;
66,67% concordaram que a resistência a mudança é um impedimento a implantação do SGA;
90,91% concordaram que a implantação do SGA é muito complexa; 80% dos entrevistados
concordaram de uma forma bem significativa que a legislação ambiental é também fator
chave para o impedimento da implantação do SGA; Vale ressaltar que 100% dos
entrevistados concordaram que o conhecimento quanto ao uso do SGA, contribuirá para
solucionar os problemas ambientais existentes nos postos revendedores de combustíveis; a
implantação do SGA trará com benefício maior eficiência dos recursos aplicados o que foi
constatado pela concordância de 91,66% dos entrevistados, onde apenas 8,33% discordaram;
houve também um percentual de 100% onde concordaram que a imagem da empresa terá um
grande benefício, como também, a contribuição para solucionar os problemas ambientais
existentes nos postos revendedores de combustíveis. Desta forma, a importância da
implantação do SGA nos postos revendedores de combustíveis do município de ParnamirimRN, necessita com uma urgência, ser implantado. E que os órgãos responsáveis pela política
de gestão estadual, fiscalizem com maior rigidez e ação, esse tipo de atividade, com o
objetivo de disciplinar o funcionamento sustentável dos postos revendedores de combustíveis,
promovendo assim uma melhor qualidade de vida para a população do município de
Parnamirim-RN.
Palavras-chave: Meio Ambiente, Legislação Ambiental, Impacto Ambiental, Posto de
Combustíveis, Sistema de Gestão Ambiental.
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ABSTRACT

After years of devastation, there is a need for global awareness in preserving the remaining
natural resources that still enjoy, in the certainty that if we do not, could culminate at the end of that
remains. The environmental contamination by fuels in the retail service of oil and biofuels, has been a
subject of growing research in Brazil, due to the large pollution potential of this activity. The aim of
this study was to evaluate the importance of implementing the Environmental Management System
(EMS) in fuel retail service stations in the city of Parnamirim-RN, but also describe the current
situation the same as licensing and environmental characterization; identify existing barriers to
implementation of EMS on the costs, technologies, knowledge, vision, present the potential benefits
for the implementation of the EMS (social, economic and environmental), to identify the existence of
plans for future action to implement the EMS , as a subsidy to promote the implementation of it. The
methodology was developed through analysis of documents provided by the environmental agency
responsible for licensing of retail service stations and fuel pala ANP. For data collection, we used the
questionnaire was applied directly to managers or managers of sub-stations. Data were collected in 12
of 30 posts in the municipality. For purposes of data treatment was performed a descriptive analysis
with respect to the opinion of twelve managers (respondents). The data acquired, according to the
Likert scale were tabulated and analyzed using software SPSS 17.0 and Excel 2003, it was generated
tables and graphs to observe the behavior of the data. The results showed that most respondents have a
schooling level higher (58.3%) of the jobs surveyed 50% work on average 6 to 10 years and 41.6% are
in operation for over 11 years , 75.0% do not have a license to operate and 12 stations, 58.3% were
sued for not having a license to operate and are therefore in full commercial activity, 83% of jobs have
some practice environmentally responsible, 75% agree in making planning future action to implement
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the EMS in their ventures, 70% in full agreement that the high cost is a form of impediment to
implementation of EMS; 66.67% agreed that resistance to change is an impediment to implementation
of EMS; 90.91% agreed that the implementation of EMS is very complex, 80% of respondents agreed
in a very significant environmental legislation is also a key factor preventing the implementation of
EMS is noteworthy that 100% of respondents agreed that the knowledge about the use of the EMS will
help to solve environmental problems in the fuel retail service stations, the implementation of the EMS
will benefit with increased efficiency of resources applied to the findings by the agreement of 91.66%
of respondents, where only 8, 33% disagreed, there was also a percentage of 100%, agreed that the
company's image will be a great benefit, but also a contribution to solving environmental problems in
the fuel retail service stations. Thus, the importance of the implementation of EMS in the fuel retail
service stations in the city of Parnamirim-RN, with an urgent need to be deployed. And the bodies
responsible for policy on state-run and supervise more tightly and action, this type of activity, in order
to regulate the sustainable functioning of retail service stations of fuel, thus promoting a better quality
of life for the population of the municipality of natal-RN.

Keywords : Environment, Environmental Law, Environmental Impact, Gas Station, Environmental
Management System.
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CAPITULO 1

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta inicialmente uma contextualização da temática, o objetivo do
trabalho, a relevância da temática e do objetivo, e finalmente a organização da dissertação em
geral.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O planeta Terra é o habitat de todos os seres vivos. Mas não está recebendo o cuidado que
merece, e o homem é infelizmente o maior causador da sua transformação, deteriorização e
poluição. O autor Strang (1976) define esta situação da seguinte forma: enquanto o homem
viveu como caçador pescador ou coletor, integrado em um ecossistema, não houve problemas
em suas relações com a natureza; estes passaram a surgir na medida em que se tornou pastor,
e depois agricultor, libertando-se das leis naturais e, crescendo em seus aglomerados,
nascedouros da vida civilizada.
A visão contemporânea das organizações com relação ao meio ambiente insere-se no
processo de mudanças que vem ocorrendo na sociedade nas últimas décadas e que, segundo
Donaire (1999), faz a empresa ser vista como uma instituição sociopolítica com claras
responsabilidades sociais que excedem a produção de bens e serviços. Portanto, segundo
Longenecker (1981), esta responsabilidade social implica em um sentido de obrigação para
com a sociedade de diversas formas, entre as quais, a proteção ambiental.
A utilização do meio ambiente pelo homem se faz desde o início de sua existência de
forma contínua e indiscriminada, desconsiderando que ele, homem, faz parte deste meio.
Após anos de devastação, surge a necessidade de uma conscientização global em preservar o
restante de bens naturais de que ainda usufruímos, na certeza de que se não o fizermos, poderá
culminar no fim do que nos resta.
As instalações dos postos revendedores de combustíveis, conjuntamente com seus
sistemas de armazenagem de derivados de petróleo e biocombustíveis como empreendimentos
potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais, que são
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caracterizadas por contaminação do solo, do ar e das águas subterrâneas e superficiais, por
meio de vazamentos de combustíveis, com riscos de incêndios e explosões. Além disso, esta
atividade vem tornando-se cada vez mais complexa, visto que o custo de acidentes e
incidentes ambientais cresce a cada dia, portanto, os postos revendedores de combustíveis
devem, realizar suas atividades de acordo com as normas e leis vigentes, bem como, estar
atentos às boas práticas de trabalho para garantir a minimização de riscos ao meio ambiente, e
à segurança e saúde dos empregados e comunidade vizinha.
Em decorrência do elevado nível de degradação do meio ambiente, que derivam dos
serviços prestados pelos postos revendedores de combustíveis, vem tornando-se crescente o
número de empresas preocupadas em atingir e demonstrar um melhor desempenho ambiental.
Dessa forma, as organizações passam a adaptar-se para que haja uma convivência adequada
com o meio ambiente. Nesse contexto, a variável ambiental está passando a ser vista não
simplesmente como um custo, como era no passado, mas como uma fonte adicional de
eficiência e competitividade (VENANCIO; MOISA 2007).
Assim, a gestão ambiental tem se configurado como uma das mais importantes
atividades relacionadas a qualquer empreendimento, e a implantação de um Sistema de
Gestão Ambiental estruturado e integrado à organização possibilita que os procedimentos
relacionados às questões ambientais tornem-se eficazes.
As normas voluntárias de gestão ambiental, como a ISO 14000, fornecem às
organizações os elementos de um Sistema de Gestão Ambiental que as auxilia a alcançar seus
objetivos ambientais.
A evolução da legislação e das regulamentações aplicáveis neste setor tem resultado
em crescentes restrições, refletindo pressões internas da sociedade e dos órgãos ambientais. A
legislação ambiental, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 273, de 29 de novembro de 2000, e
correlatas, trouxe para a revenda de combustíveis a regulamentação ambiental do setor, e com
ela surgiram despesas, não só na adequação da estrutura e dos equipamentos dos postos de
combustíveis, mas também na manutenção da conformidade ambiental. Por exemplo, a
análise de água do efluente que antes não era realizada, pois não havia sistema de tratamento;
hoje, além da obrigatoriedade imposta pelo próprio sistema, é obrigatória também uma análise
periódica da qualidade da água que é lançada pela caixa separadora de água e óleo (SAO) ao
meio ambiente. Outro ponto diz respeito ao destino final dos resíduos da corporação. Os
resíduos perigosos e não inertes eram misturados com os resíduos comuns e simplesmente
levados pela coleta municipal. Hoje se exige um destino final adequado para estes resíduos e,
quem paga por este tipo de serviço é o proprietário da empresa (PARANÁ, 1999).
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Neste contexto, a expansão urbana do Município de Parnamirim, com o conseqüente
incremento na demanda de combustíveis derivados de petróleo e de biocombustíveis, remete a
emissão de poluentes na mesma proporção, alterando significativamente a qualidade do ar, do
solo e da água. Atualmente o número de postos revendedores de combustiveis no município
de Parnamirim é de 30 postos revendedores de combustíveis segundo o cadastro fornecido
pela a Agencia Nacional de Petróleo – ANP (maio, 2008). A frota do município com 40.350
de veículos (até o mês de maio de 2008, ou seja, 0,28 veículo por habitante (Departamento
Estadual de Trânsito do Rio Grande Norte – DETRAN, 2008), sinaliza a demanda pelos
serviços prestados por este segmento, que além de revenda de combustíveis, oferece troca de
óleo, lavagem de carros, entre outros.
O município de Parnamirim está localizado no litoral oriental do Estado do Rio
Grande do Norte, a 14 Km de distância da capital – Natal. A população estimada em 2003
pelo IBGE foi de 143.598 habitantes,comforme apresentado na figura 1. O município se
expandiu, com tanta força, que hoje é o terceiro maior município do estado, tornando-se,
objeto de estudo em diversas áreas da pesquisa, principalmente no que diz respeito à ação
antropogênica, no meio ambiente que em se tratando de crescimento, sócio-economico, com
certeza irá sofrer alterações. Vale salientar que, os postos revendedores de combustíveis do
município, não só atendem as necessidades dos veículos do próprio, mas também, os veículos
que trafegam nas BRs e RNs adjacentes do mesmo, e também é importante levar em
consideração que o município de Parnamirim, também é explorado pelo turismo privilegiado
fazendo assim, parte do litoral do Estado do Rio Grande do Norte, com suas praias conhecidas
explorada pelo turismo brasileiro. Portanto, torna-se relevante a preocupação de como os
empreendedores de postos revendedores de combustíveis do município de Parnamirim, irão
contribuir com o meio ambiente, buscando soluções como, a implantação de um Sistema de
Gestão Ambiental em seus estabelicimentos. Porém torna-se relevante a concientização dos
investidores desta área, de que se deve adotar uma postura correta para tentar salvar os nossos
aquiferos, rios e porque não dizer a comunidade, em busca da evolução sustentável. (PMP –
2007).
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Figura 1.1 – Mapa da localização de Parnamirim e Municípios da Região Metropolitana
Fonte: PMP (2008).

Tendo em vista que é imprescindível que tais estabelecimentos sejam locais de
trabalho seguros e livres de acidentes, e ainda promovam boas práticas ambientais, a presente
pesquisa tem como objetivo diagnosticar a situação que se encontram os postos em relação à
postura ambiental adotada de suas instalações, bem como avaliar a importância da gestão
ambiental nestes postos revendedores de combustíveis. Objetivando-se ainda, realizar um
levantamento sobre Sistemas de Gestão Ambiental e avaliar o status de implantação desses
sistemas em seus postos revendedores de combustíveis, localizados no município de
Parnamirim-RN.

Nas ultimas três décadas se firmou mundialmente uma busca de instrumentos de
preservação e proteção do meio ambiente, como a criação de legislações ambientais mais
severas e por conseqüência uma das figuras que surgem com esta nova postura é a da
implementação do Sistema de Gestão Ambiental-SGA, nos Postos Revendedores de
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Combustíveis, que atualmente levantam-se discurssões severas no que diz respeito, a esta
atividade como um potencial poluidor.
As dimensões dos danos causados ao meio ambiente, por contaminação se rivalizam
com os altos desprendimentos de valores levantados para a identificação e recuperação destas
áreas degradadas e somado as pesadas multas aplicadas pelos órgãos fiscalizadores que já
estão sendo impostas a questão ambiental para o empresariado brasileiro e mundial se tornou
ponto de preocupação direta, pois salvo algumas atividades do mercado, nem sempre se faz
uma provisão financeira para arcar com este tipo de ocorrência, principalmente as médias e
pequenas empresas.
Diante do contexto exposto, levanta-se uma perocupação com a atividade
exploratórias dos postos revendedores de combustíveis em realizar uma avaliação da
percepção da implementação do Sistema de Gestão Ambiental nestes emprendimentos dentro
no município de Parnemirim-RN.
Os empresários estão cientes da complexidade do tema gestão ambiental sobre a sua
atividade econômica? Quais seriam os meios para os operadores de postos revendedores de
combustíveis atenderem às normas ambientais vigentes para o seu empreendimento? As
companhias distribuidoras dão suporte suficiente aos empresários para a gestão ambiental dos
postos de abastecimento?
Realizada a apresentação dos problemas faz-se a seguinte indagação: Será que o
gerenciamento ambiental para postos revendedores de combustíveis, a partir de uma auditoria
e de planos de ação, é importante para os empresários que querem adquirir mais
conhecimento sobre o tema, auxiliando-os a alcançar sucesso na gestão ambiental da sua
empresa?

1.2 OBJETIVO

Os objetivos deste trabalho se dividem em objetivo geral e específicos conforme
apresentado a seguir:

1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo do presente trabalho é de avaliar a importância de implantação do sistema
de gestão ambiental em postos revendedores de combustíveis no município de ParnamirimRN. A partir deste procura-se: descrever a situação atual dos mesmos quanto ao licenciamneto
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ambiental; tipos de combustíveis comercializados e suas respectivas bandeiras de
identificação; identificar as barreiras existentes ou ambientais, quanto aos custos, tecnologias,
conhecimento, visão; apresentar os possíveis benefícios para a implantação do SGA (a nível
social, econômico e ambiental); identificar a existência de planejamentos de ação futura para
implantação do SGA, como subsídio para promover a implantação do mesmo.

1.2.3 Objetivos Específicos

• Diagnosticar a situação atual das instalações dos postos revendedores de combustíveis,
em relação às diretrizes do licenciamento ambiental;
• Identificar os tipos de combustíveis comercializados e suas respectivas bandeiras de
identificação em 12 postos revendendor dentro do município de Parnamirim-RN.
• Identificar as barreiras de implementação do SGA (custos, tecnologias, conhecimento,
visão);
•

Identificar a existência de Planejamentos de ação futura para implantação do SGA nos
Postos Revendedores de Combustíveis;

• Propor ações baseadas nas melhores práticas aplicáveis na gestão ambiental dos postos
revendedores de combustíveis, a nível social, econômico e ambiental.

1.3 RELEVÂNCIA

A preocupação com a preservação do meio ambiente tem sido de âmbito mundial. Isto
tem causado uma crescente demanda por mudanças de paradigmas ambientais, fazendo as
empresas voltarem à origem de seus problemas. Assim sendo, estão buscando tecnologias
industriais que substituam os tratamentos convencionais de “fim-de-tubo”, por transformações
no processo produtivo focalizadas na prevenção e controle de poluição na fonte. Alcançar um
nível ótimo de produção (tornar mais eficiente o uso dos recursos) e poluição mínima, que
não comprometa as gerações futuras é um desafio para esse século.
Os impactos ambientais causados por um posto de combustível podem ser:
contaminação humana, incêndios, geração de resíduos e contaminação do solo e das águas
subterrâneas. Diante disso, vê-se a importância da utilização do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), para a minimização dos passivos negativos causados pelos postos ao meio ambiente.
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Além disso, o CONAMA exige através da resolução 273, de Novembro de 2000, a
emissão de licenças ambientais dos postos de combustíveis desde o planejamento até a
operação (Licença prévia, de instalação e de operação).
Em todo Brasil existem cerca de 49.749 Postos, segundo dados na ANP (Março 2006,
maiores detalhes ver Anexo A), que além de comercializarem combustíveis, também
oferecem outros serviços aos motoristas: lavagem de veículos, troca de óleo, borracharia,
restaurantes e comercio de produtos em geral – Lojas de Conveniência.
Este trabalho é importante, visto que ao identificar os fatores que estão impedindo o uso
de um Sitema de Gestão Ambiental adequado nos postos revendedores de combustíveis,
pode-se a partir de então: mostrar aos Gestores dos Postos revendedores de Combustíveis de
que é viável e imprescindível a implantação do SGA em seus estabelecimentos, e demonstrar
a importância do SGA para o meio ambiente e a sociedade como um todo. É importante ainda
citar que a Gestão Ambiental é um dos temas centrais neste início do século, especialmente no
setor de petróleo e gás natural. Além disto, do ponto de vista acadêmico, este trabalho será
mais uma contribuição acadêmica na área ambiental, pois a produção de pesquisa nesta área
no País é muito baixa e existe um grande vazio em termos de livros e outras publicações. E
contribuirá para futuras pesquisas sobre Sistema de Gestão Ambiental, não só para o
município em estudo como também, para o Estado do Rio Grande Norte e para o Brasil. A
temática é de interesse acadêmico e empresarial.

1.4 JUSTIFICATIVA

As preocupações relacionadas ao potencial de contaminação de águas subterrâneas, por
derramamento de combustível, vêm crescendo em diversas cidades brasileiras. No entanto,
essa preocupação também torna-se relevante a apartir do momento em que reconhecemos que
pode haver uma mobilização por partes dos orgãos ambientais, como também, de
emprenndedores do setor dos postos revendedores de combustíveis, partindo do pressoposto
que, o envolvimentos destes com a proteção do meio ambiente sejam prioridade.
A necessidade da melhoria da qualidade de vida sobre tudo nos países em
desenvolvimento, associadas ás crescentes necessidades de cosumo de energia, especialmente
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de combustíveis fósseis, conduz ao desenvolvimento tecnollógico para melhoria de eficiência
de seu uso.
Pode-se dizer que todas as atividades apresentam algum nível de risco e, muitas vezes,
esseas transformam-se em fontes de contaminação do solo, da água e do ar. Entre as
principais fontes de contaminação na área urbana estão os vazamentos em dutos e tanques de
combustíveis de postos de revenda, que, ao contrário da maior parte dos agentes poluidores,
estão disseminados no meio urbano, oferecendo, dessa forma, um potencial poluidor de
grande impacto á sociedade e ao meio ambiente.
Como uma conseqüência inevitável do alto cosumo de combustível pela sociedade
moderna e o aumento do numero de postos de revenda de combustíveis que cresce
proporcionalmente com o aumento da frota de automóveis, os vazamentos acidentais durante
a extração, refino, distribuição, transporte e estocagem do óleo cru como também, os produtos
refinados tem sido e, infelizmente, continuarão a ser uma ocorrência freqüente
(CHERESMISINOFF, 1996).

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O presente trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. O capítulo primeiro
trata da introdução onde apresenta a contextualização do tema da pesquisa escolhida, como
também, os objetivos, a relevância e a justificativa.
O capítulo segundo trata da revisão dos principais assuntos relecionados com a
pesquisa.
O capítulo terceiro descreve a metodologia ultilizada no trabalho no que diz respeito a
tipologia da pesquisa, o plano amostral, o instrumento de pesquisa, os procedimentos de
coleta de dados e os procedimentos de análises estatísticas.
O quarto capítulo apresenta os resultados e discussões da pesquisa, utilizando uma
análise descritiva, onde esses resultados são detalhados e descritos em gráficos.
O quinto capítulo apresenta as conclusões e recomendações da pesquisa com as
limitações e recommendações para pesquisa futuras. Segue-se para finalizar, as referências
dos trabalhos consultados e pesquisados.
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CAPITULO 2
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o referencial teórico do estudo utilizado como
base para a investigação proposta .Desta forma, são abordados sobre aspectos ambientais e

normas legais, assim como, os aspectos mais relevantes que envolvem o tema da pesquisa que
é o SGA - Sistema de Gestão Ambiental em postos revendedores de combustíveis.

2.1 MEIO AMBIENTE

O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais e culturais, cuja
interação constitui e condiciona o meio em que vive. Daí por que a expressão”meio ambiente”
se manisfesta mais rica de sentido (como conexão de valores) do que a simples palavra
“ambiente”. Esta exprime o conjunto de elementos; aquelaexpressa o resultado da interação
dessses elementos. O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de
toda a Natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo,
portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico,
turístico, paisagístico e arqueológico.
O meio ambiente é, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e
culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.
Por isso é que a preservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente hão de
constituir uma preocupação do poder Público e, consequentemente, do Direito, porque ele
forma a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana. Este
conceito mostra a existência de três aspectos do meio ambiente.
I – meio ambiente artificial,constituído pelo espaço urbano construído,
consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos
públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto);
II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico,
arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do Homem,
difere do anterior ( que também é cultural) pelo sentido de valor especial que adquiriu ou de
que se impregou;
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III –

meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a água, o ar

atmosférico, a flora; em fim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a
correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico que ocupam.
È este o as pecto do meio ambiente que a Lei 6.938, de 31.8.1981, define em seu art. 3º,
quando diz que, para fins nela previstos, entende-se por meio ambiente o conjunto de
condições, leis, influências e interções de ordem física, química e bilógica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas (SILVA, 2007).
A qualidade do meio ambiente em que a gente vive, trabalha e se diverte influi
consideravelmente na própia qualidade de vida. O meio ambiente pode ser satisfatório e
atrativo, e permitir o desenvolvimento individual, ou pode ser nocivo e atrofiante” –
adverte Harvey S. Perloff. A qualidade do meio ambiente transforma-se, assim, num bem
ou patrimônio, cuja preservação, recuperação ou revitalização se tornaram um imperativo
do Poder Público, para assegurar uma boa qualidade de vida, que implica boas condições
de tarbalho, lazer, educação, saúde, segurança- enfim, boas condições de bem-estar do
Homem e de seu desenvolvimento.
A proteção ambiental, abrangendo a preservação da Natureza em todos os seus
elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, visa a tutelar
a qualidade do meio ambienta em função da qualidade de vida , como uma forma de
direito fundamental de pessoa humana (SILVA, 2007).

2.1.1 A Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo

Esse novo direito fundamental foi reconhecido pela Declaração do Meio Ambiente,
adotada pela Conferência das Nações unidas, em estolcolmo, em junho de 1972, cujos 26
princípios constituiem prolongamento da Declaração Universal dos Direitos do homem.
A referida Declaração do Meio Ambiente proclama que“ o Homem é, a um tempo,
resultado e artífice do meio que o circunda, o qual lhe dá sustento material eo brinda com
a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral e espiritualmente. (....). Os dois
aspectos do meio ambiente, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do
Homem e para que ele goze de todos os direitos humanos fundamentais, inclusive o
direito ávida mesma”. Por isso, a “proteção e melhora do meio ambiente é uma questão
fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo
inteiro; é um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos.
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Vinte anos depois da Declaração de Estoclomo, a Conferência das Nações Unidas
sobre meio Ambiente e desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro de 3 a 14 de junho
de 1992, reafirmando os princípios, adicionou outros sobre o desenvolvimento sustentável
e meio ambiente.
Parte do reconhecimento da natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar, e
do

princípio de que os humanos estão no centro das preocupações com o

desenvolvimento sustentável e tem direito de uma vida saudável e produtiva, em harmonia
com a natureza. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi negociada e assinada uma
Convenção-Quadro das Nações unidas sobre Mudança de Clima ( the united Nations
frameworkConvention on Climate Change), na qual os Governos reconheceram que ela
poderia ser propulsora de ações mais energéticas no futuro a respeito dos chamados
“gases causadores de efeito estufa”, possibilitando a adoção de compromissos adicionais
em resposta a mudanças no conhecimento científico e nas disposições políticas, mediante
um processo permanente de revisão, discussão e troca de informações.
O Protocolo de quioto, foi celebrado em dezembro de 1997, com a presença de 39
países desenvolvidos, inclui metas e prazos relativos à redução ou limitação das emissões
futuras de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo efeito estufa.
A finalidade do protocolo de Quioto consiste precisamente em se obter diminuição das
emissões desses gases. Por proposta do Brasil, o Protocolo acolheu o mecanismo de
desenvolvimento limpo, com o objetivo de assistir às Partes não-desenvolvidas para que
atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da convenção, e
também assistir aos países desenvolvidos para que cumpram seus compromissos
quantificados de limitações e redução de emissões.
A Declaração de Estolcolmo abriu caminho para que as constituições supervinientes
reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental
entre os direitos sociais do homem, com sua característica de direitos a serem realizados e
direitos a não serem realizados.
O que é importante é que se tenha a consciência de que o direito à vida, com matriz de
todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de
atuação no campo da tutela do maio ambiente. Cumpre compreender que ele é u fator
prepoderante, que há de estar acima de quaisquer outras considerações como as de
desevolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa
privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não
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podem primar sobre o direito fundamental á vida, que está em jogo quando se discute a
tutela da qualidade do meio ambiente. È que a tutela da qualidade do meio ambiente é
instrumental no sentido de que, atravéz dela, o que protege á um valor maior: a qualidade
da vida (SILVA, 2007).

2.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Desde a primeira bomba de gasolina instalada no país em 1921, pela Esso, no Rio de
Janeiro, muita coisa mudou, a começar pelas Leis ambientais que hoje existem e servem como
direcionamento para o funcionamento de várias atividades, inclusive relacionada aos postos
de combustíveis. Naquela época se usava gasolina para retirar manchas de graxa no chão,
despejando-a diretamente no solo, não dando à devida importância para um possível impacto
ambiental que essa ação poderia provocar. (CAMPOS, 2007)
A partir deste período que a preocupação com o meio ambiente se iniciou, com ativistas
incomodados basicamente com a matança das baleias e em salvar a floresta Amazônica.
Desde a década de 80, isto vem se transformando e nos dias atuais, equipamentos voltados
para preservação ambiental ganharam importância, especialmente com o surgimento da Lei
9605/98 de Crimes Ambientais. A consciência ambientalista propiciou o surgimento e o
desenvolvimento de uma legislação ambiental em todos os países, “variada, dispersa e
frequentemente confusa” (SILVA, 2007).
O homem baseia a sua vida em uma forma de organização socioeconômica, envolvendo
interação direta com a natureza, o meio ambiente natural. Para reger a vida em sociedade
existem as leis. Sociedade é o conjunto dos membros de uma coletividade, sujeitos às mesmas
leis. As leis são formas de obrigação da vida social a fim de manter o equilíbrio da sociedade,
ou é uma expressão de relação necessária que liga os fenômenos naturais entre si. A vida na
sociedade humana baseia-se também na economia. Economia quer dizer normas da casa, ou é
o conjunto de atividades de uma coletividade humana relativas à produção, distribuição e
consumo de bens (BURNIE et al., 2001).

2.2.1 Legislação Tutelar do Meio Ambiente no Brasil

No Brasil a tutela jurídica do meio ambiente, como é natural, sofreu transformação
Wainer (1991). Por muito tempo predominou adesproteção total, de sorte que norma alguma
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coibia a devastação das florestas, o esgotamento das terras, pela ameaça do desequilíbrio
ecológico. A concepção privatista do direito de propriedade constituía forte barreira á atuação
do poder Público na proteção do meio ambiente, que necessariamente haveria e haverá de
importar em limitar aquele direito e a iniciativa privada .
Foi, contudo, neste contexto que surgiram as primeiras normas protetoras, mas de
incidência restrita, poruqe destinadas a proteger direito privado na composição dos conflitos
de vizinhança. Desse tipo é o art. 554 do Código Civil, que atribuiu ao proprietário ou
inquilino de um prédio o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa
prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam. Depois do Código Civil veio o
Regulamento de saúde Pública ( Decreto 16.300, de 31.12.1923) .
Uma legislação com algumas normas específicas de proteção do maio ambiente
desenvolvera-se a partir de 1934, tal como: a) o Código Florestal ( Decreto 23.793, de 23.
1.1965; b) o Código de Águas ( Decreto 24.643, de 10.7.1934), ainda em vigor, que, no Título
IV do livro II, sobre “Àguas Nocivas”, reprime a poluição das águas; c) o Código de Pesca (
Decreto-lei 794, de 19.10.1938), que trouxe algumas normas protetoras das águas (arts. 15,
“h”, e 16), que foram ampliadas nos arts. 36 a 38 do Código de Pesca baixado pelo decreto-lei
221, de 28.1.1967, que é o que está em vigor. A legislação federal começou com o Decretolei 248, de 28.2.1967, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, compreendendo
o conjunto de diretrizes destinadas á fixação de programa gorvernamental a aplicar-se nos
setores de abastecimento de água e esgotos sanitários, e criou também o Conselho Nacional
de Saneamento Básico, a que cabia definir aquela Política e elaborar o o Plano Nacional de
Abastecimentos de Água e Esgotos Sanitários, entre outras atribuições necessárias à
implementação daquele Política. Preocupava-se, portanto, com a chamada poluição da
pobreza .
De fato, só em 1973 retomou-se a sistematização da matéria, a começar pela criação,
pelo Decreto 73.030, de 30.10. 1973, no âmbito do Ministério do Interior, da Secretaria
especial de Meio Ambiente – SEMA, “orientada para a conservação do meio ambiente e o uso
racional dos recursos naturais”(art. 1º), junto à qual funcionava o Conselho Consultivo do
Meio Ambiente – CCMA, a ser integrado por nove membros de notória competência em
assuntos relacionados com a ultilização racional dos recursos naturais e a preservação do meio
ambiente (art. 3º). No mais, de importâncias, só trouxe, esse decreto, uma definição de
poluição das águas (art. 13, § 1º), (SILVA, 2007).
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2.2.2 Conformidade Ambiental

A conformidade ambiental é uma expressão que reúne vários aspectos do atendimento
à legislação ambiental vigente nas esferas federal, estadual e municipal no que tange ao
processo, ao serviço, à destinação correta de resíduos, entre outros. O cumprimento de todos
os requisitos de uma certificação ambiental e as ações coerentes com o código de conduta
adotado por uma empresa, são também maneiras de manter a conformidade ambiental
(CEMPRE, 2005).
Então, para manter e verificar a conformidade ambiental de uma empresa e as suas
ações, deve haver um procedimento documental das análises requeridas pelo órgão ambiental,
do destino final adequado dos resíduos, da conformidade dos equipamentos, entre outros.
ANDRADE et al. (2002) cita que uma organização deve estabelecer e manter procedimentos
documentados para avaliação periódica do atendimento à legislação ambiental e aos
regulamentos ambientais pertinentes. A organização deve preservar a documentação para
posterior verificação e ação corretiva, ou monitorar e medir periodicamente as atividades que
possam ter impacto sobre o meio ambiente.
A gênese da legislação ambiental surgiu há vários séculos, mas só começou a tomar
uma forma mais sistêmica há poucos anos. Podemos citar como exemplo de início da
legislação ambiental no país, o alvará real para a proteção dos manguezais surgido no Brasil
colônia de 1760. Em 1786, a Coroa portuguesa criou, por carta régia, a figura do Juiz
Conservador de Matas (PHILIPPI JUNIOR et al. , 2004). Em 1934, foi instituído no Brasil o
Código das Águas. Este código surgiu devido à obsoleta legislação da época, que estava em
desacordo com os interesses da coletividade. Em 1965, foi sancionado o Código Florestal que
determina que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os
habitantes do País.
Nos anos 70, surgiu na França o princípio do poluidor pagador, um princípio de
caráter econômico, que exige daquele que faz uso do recurso ambiental uma compensação
financeira do seu passivo ambiental. Em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente cita que
o seu objetivo é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Em 1986, a
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resolução 01 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) cita as atividades
potencialmente poluidoras que necessitam de estudos de impacto ambiental; em 1988, a
Constituição Federal (CF) ganhou o Capítulo VI, Art. 225 sobre o tema ambiental; em 1997, a
resolução 237 do CONAMA trata sobre o licenciamento ambiental de atividades
potencialmente poluidoras; e, em 2000, o CONAMA editou a resolução 273 que especifica o
licenciamento ambiental de postos de combustíveis. À medida que é criada anecessidade de
regulamentar e aprimorar as normas ambientais, as mesmas vão surgindo com o intuito de
orientar a proteção de um patrimônio comum da humanidade, o meio ambiente(SILVA,
2007).

2.2.3 Análise da Proteção Ambiental à Luz das Portarias da Agência Nacional do
Petróleo e legislação Ordinária

A justificação da função normativa das agências reguladoras não exclui por certo a
atribuição do Legislativo. Ressalte-se, inclusive, que “independência em relação ao Poder
Legislativo também não existe,tendo em vista que os atos normativos não podem conflitar
com normas constitucionais ou legais, por força do princípio da legalidade” Di Pietro(2006).
Por conseguinte,a aludida função normativa está mais relacionada à especificidade que o tema
exige, significando um aprofundamento da atuação normativa do Estado.
Evidente, portanto, o fato de que “a atuação da ANP está voltada para assegurar que o
autorizado, ou seja, que as atividades econômicas autorizadas pela ANP concernentes ao
petróleo e derivados, se façam respeitando a legislação aplicável no que se refere ao meio
ambiente”Costa (2004), podendo essa agência

exigir ainda mais eficiência do que a

perquirida pela legislação ambiental, estabelecendo padrões ainda mais restritivos para as
atividades econômicas sob sua responsabilidade, desde que não o faça em contrariedade à lei,
tendo, como fim último, a preservação do ambiente (MASCARENHAS 2004).
Cabe-lhe, assim, a proteção do meio e a promoção da conservação de energia, como
resta claro dos dispositivos contidos na Lei nº 9.478/1997, in verbis:

Art. 8º. A ANP terá como finalidade promover a regulação e a
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do
petróleo, cabendo-lhe:
Omissis;
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VII – fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos
Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do
petróleo, bem
como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em
lei, regulamento ou contrato;
Omissis;
IX – fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do
petróleo, dos derivados e do gás natural e de preservação do meio
ambiente. (grifo nosso)

O Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999,que “dispõe sobre o procedimento
administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades relativas
à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis”35, determina que a
fiscalização dessas atividades deve ser realizada pela ANP e abrange:

Art. 1º. A fiscalização das atividades relativas à indústria do petróleo e
ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do
Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, será realizada
pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, na forma deste Decreto.
§ 1º. A fiscalização da ANP abrangerá, também, a construção e
operação de instalações e equipamentos utilizados para o exercício de
qualquer atividade vinculada à indústria do petróleo e ao abastecimento
nacional de combustíveis.
As penas incluem, entre outras, multa, cancelamento do registro do produto junto à
ANP e revogação da autorização para o exercício da atividade, sendo que as multas partem do
mínimo de cinco mil reais, podendo alcançar a cifra de cinco milhões de reais.
A ação fiscalizadora da ANP é exercida sobre a conduta da empresa que atua sob
autorização ou em regime de concessão, ou seja, o não cumprimento de exigências,
independentemente da ocorrência de danos ao ambiente, evidenciado no “simples fato de
operar atividades em desacordo com os mínimos cuidados ambientais devidos, necessários e
fixados no contrato de concessão, é razão suficiente para a aplicação de sanção”(COSTA,
2004).
Com efeito, os combustíveis automotivos postos à disposição no mercado, quais
sejam, a gasolina, o álcool, o óleo diesel e o gás natural, são submetidos na forma da Lei nº
9.847/1999, que dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional
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de combustíveis, à fiscalização e às especificações técnicas emitidas pela Agência Nacional
do Petróleo – ANP.
Cumpre-nos, imperiosa, a menção às portarias que atinem à qualidade daqueles
combustíveis. Assim é que nos reportamos à aludida Portaria ANP nº 309/2001, no tocante à
gasolina, à Portaria ANP nº 310/2001, no que pertine ao óleo diesel e à Portaria ANP nº
02/2002, no que toca ao álcool, que determinam aos produtores e importadores a manutenção,
sob sua guarda, por um período mínimo de dois meses, de uma amostra-testemunha de cada
tanque de produto comercializado, armazenada sob forma específica, de modo a garantir a
inalterabilidade das condições em que é fornecida ou adquirida, fazendo-se acompanhar do
respectivo certificado de qualidade. Soma-se a este, o fato de que constitui obrigação imposta
ao distribuidor desses elementos combustíveis a emissão de boletim de conformidade ao posto
revendedor, documento este cujos dados devem corresponder ao estabelecido no regulamento
técnico e se fazer acompanhar da documentação de comercialização ao varejo, constituindo
estas, formas de também certificar a qualidade do produto.
A proteção ambiental, no âmbito de atuação da Agência, revela-se ainda, através dos
atos normativos, que determinam, como requisito obrigatório para a obtenção das
autorizações e concessões nas atividades da indústria petrolífera, a apresentação das licenças
ambientais . A exemplo, cite-se a mesma Portaria nº 29/1999, a qual dispõe no art. 10, inciso
VI, que o pedido de autorização deve se fazer acompanhar da correspondente licença de
instalação, expedida por órgão ambiental competente, nos casos em que se tratar de
construção ou ampliação de instalações destinadas à armazenagem de combustíveis.
Do exposto, atesta-se que os atos normativos da ANP consubstanciam a proteção
ambiental estabelecida como objetivo da Política Energética Nacional. Todavia, questiona-se
a efetividade desses comandos, uma vez que os acidentes com graves prejuízos ao ambiente,
visto nos seus diversos aspectos, como o natural, o artificial, o cultural e o do trabalho,
parecem caminhar em maior compasso e rapidez, que as medidas de proteção.
O arcabouço legal, em sentido amplo, a exemplo das leis ordinárias trazidas à colação,
sujeita-se a mesma observação, pois quanto a este também não se discute o caráter dado à
proteção ambiental requerida para a execução das atividades da indústria do petróleo, que de
todo é, senão plena, bastante significativa, ante a dimensão e interesses envolvidos nesses
empreendimentos. Discutível, é a efetividade dessas medidas para a defesa e preservação do
ambiente; fato que mais se acentua quando visto à luz dos preceitos apontados na Carta
Magna. (MASCARENHAS, 2004).
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Vasconcelos (2002), expressa com propriedade ímpar essa constatação, ao afirmar que
“o fato de a norma estar disponível, isto é, ter vigência, não implica a sua realização prática.
Essa se funda em razão de justiça, que é causa de seu acatamento, medida de sua eficácia”.

2.2.4 Licenciamento Ambiental

Traduz-se o licenciamento ambiental em procedimento administrativo, mediante o
qual busca a Administração compatibilizar o desenvolvimento econômico com o uso
sustentável dos recursos naturais, procedendo, para tanto, à análise das condições
apresentadas pelo empreendedor, para a instalação e operação de atividades, da qual poderá
resultar a concessão de licença ambiental.
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio
Ambiente, elencou-o no Art. 9º, inciso IV, como um dos instrumentos do Estado para o
cumprimento dos princípios dispostos no Art. 2º, da mesma lei.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão consultivo e
deliberativo, criado pela Lei Federal nº 6.938/1981, tem autoridade para editar regulamentos
que fixem diretrizes para a política governamental, respeitante ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de novembro de 1997, que "promove a revisão
dos procedimentos e critérios utilizados no Licenciamento Ambiental", define no Art. 1º,
inciso I, em que consiste o licenciamento ambiental, ipisis literis:
Art. 1º. 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.
Da mesma forma, ocupa-se a Resolução de definir uma das fases desse
procedimento, a saber, a licença ambiental, in verbis:
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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.
No tocante à revenda de combustíveis, atividade com considerável potencial
degradador, e que por isso requer específica disciplina, vigora a Resolução CONAMA nº 273,
de 29 de novembro de 2000, a qual aponta, na ementa, as justificativas para a sua elaboração e
conteúdo; este último, consistente em específico procedimento administrativo de
licenciamento. O que mais corrobora o significativo impacto, que a instalação e operação
dessa atividade imprimem ao meio.
[...] considerando que toda instalação e sistemas de armazenamento de
derivados de petróleo e outros combustíveis, configuram-se como
empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de
acidentes ambientais; considerando que os vazamentos de derivados de
petróleo e outros combustíveis podem causar contaminação de corpos d’água
subterrâneos e superficiais, do solo e do ar; considerando os riscos de incêndio
e explosões, decorrentes desses vazamentos, principalmente, pelo fato de que
parte desses estabelecimentos localizam-se em áreas densamente povoadas;
considerando que a ocorrência de vazamentos vem aumentando
significativamente nos últimos anos em função da manutenção inadequada ou
insuficiente, da obsolescência do sistema e equipamentos e da falta de
treinamento de pessoal; considerando a ausência e/ou uso inadequado de
sistemas confiáveis para a detecção de vazamento; considerando a
insuficiência e ineficácia de capacidade de resposta frente a essas ocorrências
e, em alguns casos, a dificuldade de implementar as ações necessárias...".

O procedimento adotado para o licenciamento das atividades de revenda varejista de
combustíveis perfaz-se em três etapas, a saber, licença prévia, licença de instalação e licença
de operação, definidas no Art. 4º, da Resolução CONAMA nº 273/2000, no que não se
diferenciam substancialmente daquelas apontadas no Art. 8º, da Resolução CONAMA nº
237/1997. São assim definidas estas licenças:
Art. 4º. O órgão ambiental competente exigirá as seguintes licenças ambientais:
I – Licença Prévia – LP: concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos
nas próximas fases de sua implementação;
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II – Licença de Instalação – LI: autoriza a instalação do empreendimento com
as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo
medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo
determinante;
III – Licença de Operação – LO: autoriza a operação da atividade, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
A emissão das licenças está condicionada pela Resolução CONAMA nº 273/2000, à
apresentação, no mínimo, dos documentos elencados no Art. 5º, os quais evidenciam a
proteção ambiental pretendida pelo órgão consultivo.
A Resolução CONAMA nº 273/2000 considera, portanto, que toda instalação e
sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis configuram-se
como empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes
ambientais. Isto se deve ao fato de que os vazamentos de derivados de petróleo e outros
combustíveis podem causar contaminação de corpos de água subterrâneos e superficiais, do
solo e do ar.
A ocorrência de vazamentos vem aumentando significativamente nos últimos anos,
segundo a Resolução CONAMA nº 273/2000, em função da manutenção inadequada ou
insuficiente, da obsolescência do sistema e equipamentos, da falta de treinamento de pessoal,
bem como a ausência e/ou uso inadequado de sistemas confiáveis para a detecção de
vazamento, e por último, a insuficiência a e ineficácia de capacidade de resposta frente a essas
ocorrências e, em alguns casos, a dificuldade de implementar as ações necessárias.
O resíduo é considerado perigoso, quando suas propriedades físicas e químicas
representam risco à saúde pública (caracterizado pelo aumento de mortalidade ou incidência
de doenças) e risco ao meio ambiente, quando manuseados de forma inadequada.
Para que se possa mitigar a geração de tais impactos ambientais negativos em postos
de serviço, torna-se imprescindível um profundo conhecimento das normas técnicas
expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT das diretrizes
estabelecidas nas Resoluções do CONAMA ou pelo órgão ambiental competente e demais
leis que definem os padrões de construção, instalação, manutenção, conservação, operação e
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segurança dos equipamentos que compõem um posto de serviço, além de treinamento de
pessoal. Tudo isso é facilitado através da implantação de um SGA.

2.2.5 Lenciciamento Ambiental no Rio Grande do Norte

No estado do Rio Grande Norte, o controle ambiental destes empreendimentos é
exercido através do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA) que diz na
RESOLUÇÃO Nº 04/2006 onde se estabelecem parâmetros e critérios para classificação,
segundo o porte e potencial poluidor/degradador, dos empreendimentos e atividades efetiva
ou potencialmente poluidores ou ainda que, de qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, para fins estritos de enquadramento visando à determinação do preço para análise
dos processos de licenciamento ambiental.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA), no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 7º, inciso I, alíneas “a” e “b”, inciso VI, parágrafo único, e art. 69 da
Lei Complementar nº 272, de 03 de março de 2004, com a redação da Lei:
LEI COMPLEMENTAR Nº 272, DE 3 DE MARÇO DE 2004, que,
Regulamenta os artigos 150 e 154 da Constituição Estadual, revoga as Leis
Complementares Estaduais n.º 140, de 26 de janeiro de 1996, e n.º 148, de 26 de dezembro de
1996, dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente, as infrações e sanções
administrativas ambientais, as unidades estaduais de conservação da natureza, institui
medidas compensatórias ambientais, e dá outras providências.
O principal instrumento de comando e controle utilizado pelo Instituto de Defesa do
Meio Ambiente – IDEMA, é o licenciamento ambiental, através da expedição das licenças:
Prévia, de Instalação, de Operação e de Regularização de Operação como também o Cadastro
de Atividades – postos (revendedores e de abastecimento) e sistemas retalhistas de
combustíveis, dentre as atividades licenciadas pelo órgão ambiental estadual.
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2.2.6 Modalidades de Licença

Existem quatro modalidades de licença ambiental expedidas no estado pelo IDEMA,
que segue a classificação adotada pela Resolução CONAMA 273/2000, para essa atividade.

Licença Prévia (LP) – concedida na etapa preliminar do projeto, contém os requisitos
básicos e condicionantes a serem atendidos nas suas fases de localização, instalação e
operação, observando-se a viabilidade ambiental do empreendimento nas fases subseqüentes
do licenciamento;
Licença de Instalação (LI) – autoriza o início da implantação do empreendimento, e
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes;
Licença de Operação (LO) – concedida, após as verificações necessárias, para
facultar o início da atividade requerida e o funcionamento de seus equipamentos de controle
de poluição;
Licença de Regularização de Operação (LRO) – de caráter corretivo e transitório,
destinada a disciplinar, durante o processo de licenciamento ambiental, o funcionamento de
empreendimentos e atividades em operação e ainda não licenciados, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa cabível.
As licenças são emitidas através das seguintes definições:

Posto Revendedor – instalação onde se exerce a atividade de revenda varejista de
combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis
automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de combustíveis
automotivos e equipamentos medidores;
Posto de Abastecimento – instalação que possui 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;
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Instalação de Sistema Retalhista – instalação com sistema de tanques para o
armazenamento de óleo diesel e/ou de óleo combustível e/ou querosene iluminante, destinada
ao exercício da atividade de Transportador Revendedor Retalhista – TRR (IDEMA, 2008).

Além do licenciamento ambiental, entretanto, faz-se necessária a adoção de uma
administração com consciência ecológica, pois a garantia da sobrevivência humana não se
resume apenas e tão somente a medidas coativas, mas passa impreterivelmente pela
conscientização ecológica.

2.3 EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Segundo Valle (1995) os primeiros movimentos ambientalistas surgiram na década de
60 (década da Conscientização) devido à contaminação das águas e do ar nos países
industrializados.
Na década de 70 (década da Regulamentação e do Controle Ambiental) começou-se a
estruturar os órgãos ambientais e suas respectivas legislações depois da Conferência de
Estocolmo sobre o Meio ambiente, em 1972 (VALLE, 1995). Foi a partir desta conferência
que a questão ambiental tornou-se propriamente global e passou a fazer parte das negociações
internacionais. Em 1972, surgiu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), com sede em Nairóbi, Kenya (CASTRO, 1996).
Nesta época, surge a crise energética (aumento do preço do petróleo) que traz à tona
dois temas: meio ambiente e conservação da energia. É neste panorama que surge o conceito
de Desenvolvimento Sustentável definido como “aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades”. A aplicação do desenvolvimento sustentável no dia-a-dia exigirá mudanças na
produção e no consumo, em nossa forma de pensar e de viver, em geral. Além das questões
ambientais, tecnológicas e econômicas, o desenvolvimento sustentável envolve uma dimensão
cultural e política, que vai exigir a participação democrática de todos, na tomada de decisões
para as mudanças indispensáveis (CASTRO, 1996).
Foi em 1978 que surgiu o primeiro selo ecológico – Anjo Azul, na Alemanha, rótulo
para produtos ambientalmente corretos.
Na década de 80, desenvolvem-se empresas especializadas na elaboração de Estudos de
Impactos Ambientais e de Relatórios de Impacto sobre o Meio ambiente (EIA-RIMA).
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Devido a alguns acidentes (Seveso-Itália; Basiléia–Suíça; Bhopal-Índia; Chermobyl-União
Soviética; destruição progressiva da camada de ozônio) a discussão dos temas ambientais é
trazido para o dia-a-dia do homem comum.
Durante a década de 1980, evidências científicas sobre a possibilidade de mudanças do
clima em nível mundial despertou um interesse cada vez maior no público. Segundo Castro
(1996), em 1982 entrou em cena uma nova e mais preocupante constatação: o agravamento
das questões ambientais globais indicava que o nível das atividades humanas já excedia, em
algumas áreas, a capacidade de assimilação da natureza.
Nesta década o tema ambiental passa a ser vista de um outro ângulo pelos empresários como
uma necessidade, ou seja, uma forma de reduzir o desperdício de matérias-primas e assegurar
uma boa imagem para a empresa que adere às propostas ambientalistas .
Já no fim da década de 80 há globalização das preocupações com a conservação do
meio ambiente: Protocolo de Montreal em 1987 - bane os cloro-fluor-carbonos (CFCs), e o
Relatório da Comissão Mundial sobre o meio ambiente e Desenvolvimento ou Relatório
Bruntland, em 1987, produziu o relatório “Nosso futuro comum”.
A década de 90 “o homem está preparado para internalizar os custos da qualidade de
vida em seu orçamento e pagar o preço de manter limpo o ambiente em que vive qualidade
ambiental” (VALLE, 1995).
Nos anos 90, uma série de conferências internacionais apelou para a urgência de um
tratado mundial para enfrentar tal problema. Cerca de 155 países firmaram a Convenção na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como
Cúpula da Terra, que foi realizada no Rio de Janeiro em Junho de 1992. Durante este encontro
à comunidade internacional aprovou a Agenda 21, que continha compromissos para mudança
do padrão de desenvolvimento no próximo século. Este documento é um processo de
planejamento participativo que analisa a situação atual de um país, estado, município e/ou
região, e planeja o futuro de forma sustentável (PETROBRAS, 1999).
A Cúpula da Terra ou Rio 92 tratou de cinco temas ambientais globais: preservação da
biodiversidade, controle do aquecimento global, proteção da camada de ozônio, proteção das
florestas e promoção do desenvolvimento sustentável. O relacionamento entre as empresas e
órgãos de fiscalização e as ONGs muda para uma nova postura baseada na responsabilidade
solidária (VALLE, 1995).
Rocha et al. (2004) resume a evolução da consciência ambiental em quatro fases distintas:
conscientização, que foi marcada com a preocupação sobre os recursos hídricos e o
saneamento básico; controle da poluição, a questão ambiental foi colocada nas agendas
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oficiais internacionais (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em 1972), e foi
também nesta fase que surgiram os primeiros organismos oficiais de controle ambiental;
planejamento ambiental, esta fase foi marcada por grandes desastres ecológicos (década de
80), e é nesta que os estudos sobre os impactos ambientais (EIA), passaram a ser uma
exigência legal na implementação de unidades industriais e de outros empreendimentos;
gerenciamento ambiental, mostra que o controle da poluição e o planejamento ambiental não
são suficientes para evitar os impactos ambientais (1990). Junto com o Gerenciamento
ambiental vieram a Globalização da economia e a Universalização dos conceitos relativos ao
meio ambiente.
Resume-se

a evolução da consciência ambiental, desde 1950 a 1990, segundo quatro

aspectos: finalidade do gerenciamento, responsabilidade empresarial, métodos de controle e atitude
empresarial (Quadro2.1).

Quadro 2.1- Evolução da mentalidade ambiental
Décadas
de 50
de 60
de 70
de 80
de 90
Conhecimento das
Controle
Prevenção da
Finalidade do Gerenciamento
Questões ambientais
da
poluição
poluição
Inexistência de
Responsa- Responsabilidade
Responsabilidade empresarial
Responsabilidade
bilidade
integrada
em silos
funcionais
Contaminação dos
Controle Análise do ciclo de
Métodos de Controle
recursos naturais
fim-devida dos materiais
tubo
Aumento de
Reativa,
Pró-ativa
Atitude empresarial
Produtividade sem
em busca
preocupação com
da
poluição
adequação
às normas
Fonte: Adaptado do Centro Nacional de Tecnologias Limpas, apud SILVA e SICSÚ, 2003

Começou-se a criar símbolos ou rótulos ecológicos (selos verdes) como iniciativa de
identificar e promover produtos que não agridem o Meio Ambiente (Certificados de
Qualidade Ambiental), primeiramente de forma isolada, somente em alguns países.
Segundo Pereira, Cunha e Pereira (1997) existem alguns selos verdes de diferentes
países e com diferentes características e padrões mínimos aceitáveis que não são de âmbito
internacional, são aceitos somente em seus países de origem: Blau Engel/Blue Angel
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(Alemanha criado em 1978, o primeiro selo verde); Environmental Choice (Canadá, 1988);
ECOMARK (Japão, 1989); White Swan (Conselho Nórdico, 1989); Green Seal (EUA, 1990);
EEC ECOLABEL (União Européia, 1992).
A ISO 14000 foi criada em 1993, com o intuito de uniformizar as ações que deverão ser
adotadas para proteger o Meio Ambiente, é uma série de normas que trata da Gestão Ambiental. A
ISO 14000 como a ISO 9000 se aplica às atividades industriais, extrativas, agropecuárias e de
serviços. Ao contrário da ISO 9000 que apenas prevê a certificação das instalações das empresas e
suas linhas de produção, a ISO 14000 também possibilita a certificação dos produtos que
satisfaçam os padrões de Qualidade Ambiental.
Estas normas são voluntárias e não prevêem a imposição de limites próprios para medida
da poluição, padronização de produtos, níveis de desempenho, etc. É um sistema orientado para
melhorar o desempenho ambiental da empresa através da melhoria contínua de seu Sistema de
Gestão (VALLE, 1995).

De acordo com Pereira at al. (1997) a criação dos selos ambientais são Barreiras
Comerciais frente ao atual processo de globalização da economia, o que acaba levando
obrigatoriamente às organizações a reavaliarem seus processos produtivos, incorporando
inovações tecnológicas que levem em conta a dimensão ambiental.

2.4 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Segundo Tinoco e Kraemer (2004), os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) atuais
originaram-se do desenvolvimento de sistemas de qualidade. Constituem-se de instrumentos
de gestão que possibilitam a uma organização de qualquer dimensão ou tipo, controlar o
impacto de suas atividades no ambiente. Um sistema de gestão ambiental pode ser definido
como um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma organização, de forma a
obter o melhor relacionamento com o meio ambiente. Dessa forma, a gestão ambiental
consiste, principalmente, no planejamento das atividades da empresa, buscando a
minimização ou a eliminação dos impactos negativos ao meio ambiente, por meio de ações
preventivas ou medidas mitigadoras, dando preferência às primeiras. Os autores revelam
ainda que o SGA fornece um detalhe adicional no programa ambiental. Este sistema
estabelece procedimentos, instruções de trabalho e controles, assegurando que a execução da
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política e da realização dos alvos possam transformar-se numa realidade. Sendo assim, podese dizer que um SGA possibilita uma abordagem estruturada para estabelecer objetivos,
atingi-los e demonstrar que foram atingidos.
Barbieri (2004) define Sistema de Gestão Ambiental como um conjunto de atividades
administrativas e operacionais inter-relacionadas para abordar os problemas ambientais atuais
ou para evitar o seu surgimento. Assim, a realização de ações ambientais pontuais, episódicas
ou isoladas não configura um SGA propriamente dito, mesmo quando elas exigem recursos
vultosos. Ressalta que a empresa pode criar o seu próprio SGA ou adotar um dos modelos
genéricos propostos por outras entidades nacionais ou internacionais. A criação e a operação
de um SGA, próprio ou baseado num modelo genérico, pode ser considerada uma espécie de
acordo voluntário unilateral, desde que a empresa se comprometa a alcançar um desempenho
superior ao exigido pelas leis ambientais. Assim, o SGA deve contribuir pelo menos para que
a empresa atue em conformidade legal num primeiro momento, mas com o compromisso de
promover melhorias que a levem gradativamente a superar as exigências legais.
Uma observação importante feita por Tinoco e Kraemer (2004) é que os Sistemas de
Gestão Ambiental não são obrigatórios, ou seja, não há legislação de qualquer nível, em
qualquer lugar do mundo, que obrigue uma organização a desenvolver e implantar o SGA.
Todavia, o mercado internacional vem, cada vez mais, estabelecendo como condição de
comercialização de produtos e serviços, a certificação formal dos fornecedores em gestão
ambiental. Qualquer SGA requer um conjunto de elementos comuns que independem da
estrutura organizacional, do tamanho e do setor de atuação da empresa. Nesse conjunto,
encontra-se em primeiro lugar o comprometimento com a efetivação do SGA por parte da alta
direção ou dos proprietários, se esses forem os dirigentes. Do comprometimento visível da
gerência e do seu exemplo perante sua equipedependerá o sucesso da implementação do SGA,
visto que a participação e prioridade ao assunto, por parte da alta direção, promovem a
segurança e boas práticas ambientais na empresa (VENANCIO at al. 2006).
Segundo Barbieri (2004), este alto grau de envolvimento permite a disseminação das
preocupações ambientais entre os funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e
clientes. Outro requisito importante a um bom sistema é que o mesmo deve conseguir integrar
o maior número de partes interessadas para tratar as questões ambientais. Outros elementos
essenciais são o estabelecimento da política ambiental, a avaliação dos impactos ambientais
atuais e futuros, os planos fixando objetivos e metas, os instrumentos para acompanhar e
avaliar as ações planejadas e o desempenho do SGA como um todo .
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Por outro lado, Tachizawa (2002) afirma que as principais diretrizes do sistema de gestão
ambiental são: estabelecer uma política apropriada para a empresa; identificar os aspectos
ambientais presentes nas atividades, produtos e serviços existentes ou planejados; identificar
as exigências legais pertinentes; estar sempre atualizada com as novas tecnologias e
legislações ambientais; adequar-se ao mercado ecológico-econômico, entre outras.
A gestão deve providenciar ainda, os meios humanos, tecnológicos e financeiros para a
implementação e o controle do sistema. Além disso, é de primordial importância que a
empresa providencie formação a seus colaboradores, conscientizando-os da importância da
política do ambiente e do SGA em geral, da relevância do impacto ambiental de suas
atividades, da responsabilidade em implementar o SGA e das conseqüências ambientais de
trabalhar em conformidade com procedimentos específicos (TINOCO e KRAEMER, 2004).
Segundo Tinoco e Kraemer (2004), torna-se também necessário o estabelecimento de
procedimentos por parte da empresa, para a comunicação interna entre os vários níveis
hierárquicos e para receber e responder às partes externas, e ainda, que sejam estabelecidas e
mantidas as informações que descrevam os elementos-base do SGA e de sua interação,
controlando todos os documentos exigidos pela norma.
Por último, os mesmos autores recomendam que sejam estabelecidos e mantidos
procedimentos que visem responder a situações de emergência, minimizando o impacto
ambiental.

2.4.1 As Normas ISO 14000 Sobre SGA

Segundo Barbieri (2004), as normas relativas aos sistemas de gestão produzidas pela
ISO podem ser aplicadas em qualquer organização, independente de seu porte ou do setor de
atuação. O conjunto de normas dessa instituição foi traduzido pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e contempla a NBR ISO 14 001 – Sistema de Gestão Ambiental:
especificações e diretrizes para uso; e a NBR ISO 14 004 – Sistemas de Gestão Ambiental:
dietrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. Essas normas são voluntárias e
na primeira encontram-se os requisitos que podem ser objetivamente auditados para fins de
certificação, registro ou autodeclaração, e a última fornece elementos para a empresa criar e
aperfeiçoar o seu SGA.
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A norma NBR ISO 14 001 especifica os requisitos relativos a um SGA, permitindo a
uma organização desenvolver e implementar uma política e objetivos que levem em conta os
requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e informações referentes aos aspectos
ambientais significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que a organização identifica
como aqueles que possa controlar e aqueles que possa influenciar. Assim, a demonstração de
um processo bem-sucedido de implementação desta norma pode ser utilizada por uma
organização para assegurar às partes interessadas que ela possui um sistema de gestão
ambiental apropriado em funcionamento.
Desta forma, a ISO 14001 é uma ótima ferramenta para ajudar a empresa a evoluir da
simples conformidade com regulamentos para uma posição de melhor produtividade e maior
vantagem competitiva.
A ISO 14001 é uma norma flexível, ou seja, pode ser aplicada tanto a pequenas
empresas como a organizações multinacionais, porém, sabe-se que, atualmente, ainda poucas
empresas de pequeno e médio porte são certificadas pela ISO 14001. Tal fato pode ocorrer
principalmente em virtude dos gastos exorbitantes divulgados por empresas de grande porte,
os quais não estão associados em geral à implantação do sistema. Assim, um dos problemas
seria a falta de informação das pequenas e médias empresas a respeito da implementação e
benefícios de um SGA.
Para Reis e Queiroz (2002), os consultores podem ser uma fonte de ajuda na avaliação
do SGA e na sugestão de linhas de atuação, porém os mesmos não devem ficar como
responsáveis pela implementação do sistema. Para isso, deve existir um líder que coordenará
as equipes multifuncionais na implementação do SGA.
Deve-se assegurar que os funcionários que estejam executando tarefas críticas, como o
manuseio de combustível, óleo e outros produtos potencialmente perigosos, tenham
treinamento adequado e atualizado, além de garantir que todos os funcionários estejam
treinados na operação de sistemas de alarme e de iniciar uma resposta a emergências, no caso
de acidentes.
Segundo Roche (2003), o SGA deve ser parte integrante do dia-a-dia da revenda,
observando-se os seguintes princípios fundamentais: identificar os dispositivos legais e outros
requerimentos ambientais aplicáveis às atividades, produtos e serviços da empresa (leis,
normas); desenvolver o gerenciamento e empregar práticas de manutenção ambiental, com
clara definição de responsabilidades (gerente, chefe de pista); reservar os recursos financeiros
(custo ambiental) e técnicos apropriados às metas estabelecidas por uma Gestão Ambiental
adequada; implementar programas permanentes de auditoria do SGA, de forma a identificar
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oportunidades de aperfeiçoamento; harmonização do SGA com outros sistemas de gestão
empresarial, tais como: saúde, segurança, qualidade, finanças, entre outros.
Este mesmo autor ressalta, ainda, que todas estas considerações levam à
responsabilidade para a adesão às normas ambientais, estejam elas regulamentadas ou não. E
estes são, também, os padrões éticos requeridos nos negócios, como adequação às novas
condições que parecem inevitáveis, e que enfatizam o gerenciamento ambiental.

2.4.2 Gerenciamento Ambiental nas Atividades de Distribuição e Revenda de
Combustíveis

Anteriormente à década de oitenta, as empresas vislumbravam, na proteção ambiental,
indesejável entrave à expansão econômica pretendida. Rejeitava-se a implementação de
medidas protetivas, dada a sua caracterização como questão marginal, altamente dispendiosa e
fator de diminuição da competitividade da empresa.
Segundo Callenbach (1993),citando Lutz, redundou em que “‘administrar com
consciência ecológica’ passou a ser o lema dos empresários voltados para o futuro”, ou seja,
os danos causados ao ambiente, na rotina das atividades desenvolvidas pelas empresas,
poderiam sofrer substancial redução a partir da implementação de práticas negociais
ecologicamente corretas.
A Constituição da República Federativa do Brasil afirma a defesa do meio ambiente
como um dos princípios da atividade econômica. Conforme dispõe o art. 170,
in verbis:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:,
Omissis;
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 42, de
19.12.2003).
Consolidou-se, por conseguinte, em nossa nação, como de resto, em quase todo o
mundo, a improcedência dos argumentos que associam proteção ambiental ao impedimento
do crescimento econômico.
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A degradação ambiental não é, por certo, o caminho a se considerar quando o objetivo
finalístico é o incremento econômico. A deterioração da qualidade de vida jamais poderá ser
usada como coluna para o desenvolvimento, pois não será este, autêntico.
Há de existir, dessa forma, em bases tanto econômicas como ambientais, uma visão
holística de como empreender as necessárias modificações no uso dos recursos naturais, a fim
de não obstaculizar o desenvolvimento econômico, ou, sob outro aspecto, sondar a forma
mais apropriada ao desenvolvimento econômico, de maneira que não se constitua em fator de
extermínio do que é seu sustentáculo.
A colocação, dentre os objetivos da empresa, da proteção do ambiente, modifica de
forma substancial o seu gerenciamento, caracterizando-se por uma administração com
consciência ecológica.
As empresas que tenham parte de sua clientela no mercado internacional ou que
tenham, como meta basilar, destacarem-se em seu segmento de atuação, como é comum às
atividades da indústria petrolífera, têm de obrigatoriamente adotar na estrutura organizacional
de sua empresa o gerenciamento ambiental, ou seja, um modelo de administração que
promova a compatibilização das atividades desenvolvidas pela empresa, observando-se as
suas expectativas, e a preservação do ambiente em que estão inseridas, atentando-se também,
neste tocante, para as expectativas comuns à sociedade (MASCARENHAS, 2004).
Antunes 2004, pondera que “a produção limpa é uma produção mais eficiente e
rentável”. De fato, a redução de custos em médio prazo é patente, haja vista que o volume de
passivos ambientais sofre considerável decréscimo ou deixam mesmo de ser observados, o
que implica na ausência de obrigações vultosas para as empresas e, por conseguinte, na
redução de custos, o que poderia, em caso contrário, redundar em gravosas dificuldades à
sobrevivência da organização.
Decorrente das pressões por melhoria das condições ambientais, isto é, para que as
empresas diminuam os efeitos nefastos de suas atividades, surgiram as normas do sistema de
gestão ambiental da série ISO 14000, importante instrumento do gerenciamento ambiental.
ISO é a sigla advinda de International Organization for Standardization, “uma
federação mundial de entidades nacionais de normalização, que congrega mais de 100 países,
representando praticamente 95% da produção industrial do mundo”. Foi constituída em 1947,
como organização não governamental, e sua sede está em Genebra, Suíça, sendo composta
por comitês técnicos, integrados por especialistas oriundos dos países membros.
Da proposta surgida durante a ECO-92 de formar “um grupo especial para estudar a
confecção de normas ambientais”, redundou a criação do comitê técnico de gestão ambiental
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ISO/TC 20750, cuja publicação de normas ambientais internacionais implicou na série ISO
14000, definida como um grupo de normas que fornecem ferramentas e estabelecem um
padrão de Sistemas de Gestão Ambiental, cujo objetivo consubstancia-se em “uniformizar
processos produtivos, segundo padrões ambientais internacionais, e de induzir a adoção de
padrões de gestão ambiental nas empresas, condicionando a certificação à obediência à
legislação ambiental de cada país”, ou seja, “através dela, a empresa poderá sistematizar a sua
gestão de uma política ambiental que vise à melhoria contínua em relação ao meio ambiente”
(D’AVIGNON, 1996).
Destaque-se o Sistema de Gestão Ambiental - doravante denominado SGA - que
abrange os princípios e especificações para implementação dos sistemas de gestão ambiental
em uma organização, estando consubstanciado nas normas ISO 14001 e ISO 14004, as quais
informam, no primeiro caso, os elementos essenciais à certificação do SGA de uma
organização, e, no segundo, as orientações gerais para a implantação ou aprimoramento de um
SGA.
Descrevendo o modo pelo qual as atividades de uma organização devem ser
conduzidas, o SGA reúne métodos e práticas para auxílio naquela gestão empresarial, que,
além de metas econômicas, prima por objetivos de caráter ambiental, buscando, pois, o
alcance da qualidade ambiental, através da mobilização da empresa, e a fixação de ações
preventivas, a serem observadas como forma de evitar a ocorrência de impactos ambientais
diversos.
Para a implantação de um SGA, faz-se necessária a verificação do estágio em que a
empresa se encontra, no que toca às questões ambientais. Avaliação esta, consistente nos
efeitos provocados por suas atividades ao ambiente e a forma como poderão afetar a
continuidade de suas atividades ou a própria existência da organização, considerando-se, neste
particular, que as exigências do mercado consistem, cada vez mais, no atendimento aos
padrões ambientais, de importância fundamental na gestão empresarial.
É a partir dessa avaliação que a empresa poderá definir sua política ambiental, isto é, a
“declaração de intenções e princípios estabelecidos pela organização com relação ao seu
desempenho ambiental” a ser amplamente divulgada entre todos os setores da companhia, e
mesmo externamente, devendo incluir, entre outros, o compromisso de atender à legislação e
aos regulamentos aplicáveis, a contínua melhoria e prevenção da poluição, com a garantia de
que serão fornecidos os requisitos indispensáveis ao estabelecimento e revisão das metas
ambientais traçadas. Definindo-se as responsabilidades de operação do sistema, os planos de
contingência e emergência, os riscos em potencial, os treinamentos necessários e a
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conscientização e competência face ao meio ambiente, estará a empresa elaborando o
planejamento do SGA, ou seja, o conjunto de procedimentos necessários à identificação e ao
controle dos aspectos que podem causar ou causam impactos ambientais significativos.
A fase de implementação e operação do SGA envolve a definição dos meios de
acesso, conservação e atualização dos documentos e informações que descrevem “os
elementos centrais do sistema de gestão, assim como suas interações”, além da implantação
de um sistema de comunicação entre os diversos níveis da companhia e o estabelecimento de
procedimentos que possibilitem a rápida tomada de providências em caso de acidentes e
situações de emergência.
O monitoramento dos equipamentos é providência de extrema importância para o
êxito do SGA, posto que “as principais atividades operacionais potencialmente causadoras de
impactos significativos no meio ambiente devem ser mantidas permanentemente sob rígido
controle”. Em caso de desconformidade com as normas, terão de ser adotadas ações
corretivas, de forma a prevenir ou minimizar, já na fonte geradora, os impactos surgidos, de
maneira que não se cause dano ao ambiente.
Deve-se proceder continuamente à análise crítica do SGA, de sorte que sua adequação,
suficiência e eficácia sejam garantidas. O que se dá, na prática, através da avaliação de
possíveis ajustes na política, objetivos e metas da avaliação do desempenho que o sistema tem
alcançado e da averiguação do atendimento ao compromisso da empresa com a gestão
ambiental, considerando-se, para tanto, o compromisso com a melhoria contínua.
No Brasil, as certificações ambientais estão a cargo de organismos de certificação
credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO, a exemplo da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
As normas de gestão ambiental, dentre as quais se incluem as normas da série ISO
14000, podem ser “aplicadas em qualquer atividade econômica, fabril ou prestadora de
serviços, e, em especial, naquelas cujo funcionamento ofereça risco ou gere efeitos danosos
ao meio ambiente”. Dessa forma, as companhias que atuam na distribuição e os postos
revendedores de combustíveis, só têm a lucrar com a implantação desse sistema, tanto em
matéria econômica, como na esfera da proteção ambiental, na qual todos somos diretamente
afetados.
Forçoso é constatarmos, entretanto, que a despeito da existência de instrumentos de
proteção ambiental, como no presente abordados, ainda são registrados diversos acidentes no
âmbito da distribuição e revenda de combustíveis.
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No tocante à distribuição, os dados são alarmantes, cerca de 2,2 milhões de toneladas
de petróleo e seus derivados chegam aos rios, riachos e matas à beira de estradas, em face de
acidentes envolvendo caminhões-tanque e vazamentos em oleodutos. E o mais grave é que as
empresas demonstram claramente uma preocupação direta e primeira com a sua imagem,
como resta patente em matéria publicada pela Revista Petrobrás, ao declarar que, “em 2002,
até outubro, menos de 10 toneladas vazaram, sem manchar a imagem da Companhia”
(MASCARENHAS, 2004).
Finotti 2001 aponta, como um dos acidentes ambientais mais sérios da atualidade, as
contaminações subsuperficiais com derivados de petróleo, o que se deve em grande parte ao
fato de o armazenamento dos combustíveis ocorrer em tanques subterrâneos, destacando que
os tanques instalados na década de 70, período em que se registrou um aumento expressivo no
número de postos, provavelmente estejam totalmente obsoletos, ou com sua vida útil
expirada. Como exemplifica ter ocorrido de fato em Joinville, Santa Catarina, onde em um
universo de 65 postos inspecionados apenas um não apresentou qualquer forma de
contaminação da água subterrânea.
O problema é agravado pela falta de monitoramento das águas subterrâneas, já que
apenas os Estados de São Paulo e Pernambuco possuem legislação específica acerca dessas
águas. E, “quando chega ao ponto de haver algum indício externo de contaminação, é bastante
provável que o comprometimento do meio ambiente já seja bastante grande, dificultando o
controle e quase impossibilitando a limpeza completa. Ante o que, vê-se a população em
situação de impotência e sujeita, inclusive, à ação de substâncias carcinogênicas, a exemplo
do benzeno.
Se aplicados fossem em sua inteireza - procedimento e sistema -, envolvendo mudança
de comportamento efetivo e não só aparente e forçada tentativa de adaptação a normas e
programas que sirvam de máscara e atendam superficial e parcamente a exigências de
mercado, indubitavelmente não registraríamos índices lastimáveis de poluição envolvendo a
execução dessas atividades (MASCARENHAS, 2004).

2.4.3 Benefícios da Gestão Ambiental

Para Tachizawa (2002), a transformação e a influência ecológica nos negócios se farão
sentir de maneira crescente e com efeitos econômicos cada vez mais profundos. Portanto, as
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organizações que tomarem decisões estratégicas integradas às questões ambiental e ecológica,
certamente conseguirão significativas vantagens competitivas, e até mesmo redução de custos
e incremento nos lucros, a médio e longo prazos. Em relação às vantagens competitivas, Lora
(2002) ressalta que para uma empresa, assuntos como a competitividade através de políticas
de preços e qualidade são de vital importância. Assim, a questão ambiental deve ser
considerada um elemento a mais da competitividade, pois como é dito freqüentemente, não é
possível falar de qualidade total, pensando somente na qualidade intrínseca do produto, sem
considerar a qualidade ambiental. (VENANCIO; MOISA, 2007).
Sabe-se que os consumidores estão passando a privilegiar não apenas preço e
qualidade dos produtos, mas o comportamento social e ambiental das empresas fabricantes
desses produtos. Tinoco & Kraemer (2004) afirmam que os consumidores estão cada vez mais
informados e predispostos a comprar e usar produtos que respeitem o meio ambiente. Tem-se,
portanto, vantagens para o ambiente e para a organização. As vantagens ambientais são
resultantes da definição de regras escritas para a realização de atividades potencialmente
causadoras de impacto ambiental e para a introdução de práticas ambientais nessas operações,
conseguindo-se reduzir os riscos ambientais da atividade (emissões, derrames, acidentes,
entre outros) .
Tinoco e Kraemer (2004) apontam ainda outras duas vantagens: um aumento de
motivação nos colaboradores, pois ao estabelecer uma estrutura de gestão ambiental, toda a
organização é envolvida, promovendo a definição de funções, responsabilidades e autoridades
e, uma melhoria da imagem da empresa e sua aceitação pela sociedade, desde que
corretamente explorada pelo Marketing Ambiental.
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Quadro 2.2 Benefícios da Gestão Ambiental

2.5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A AGENDA 21

Após a II Grande Guerra, o mundo experimentou um crescimento econômico
explosivo, bem como um processo de urbanização acelerada, o que resultou na utilização
inadequada e intensa de recursos naturais e na degradação do meio ambiente. Entre as décadas
de 1950 e 1980, vários fatos e acidentes assimilaram os primeiros grandes impactos da
Revolução Industrial, e também, os primeiros sintomas da crise ambiental mundial. A busca
desenfreada pelo desenvolvimento e a utilização desregrada dos recursos naturais existentes
no Planeta, trouxeram conseqüências ambientais desastrosas para esta geração e projeta, se
não for alvo de urgentes medidas, um quadro extremamente desanimador para as gerações
futuras (TAVARES,2007 apud SANTOS 2009).
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Esta geração tem aprendido a conviver com os reflexos de uma natureza duramente
ofendida, tais como: aquecimento global, consumo de energia, destruição da camada de
ozônio, poluição por nutrientes, poluição do ar e chuva ácida, consumo de matérias-primas
não renováveis e geração de resíduos. Diante deste quadro, iniciou-se um sério
questionamento dos conceitos de progresso,crescimento econômico e qualidade de vida
Assim, o conceito de Desenvolvimento Sustentável tornou-se algo indispensável.
(TAVARES, 2007).
O termo Desenvolvimento Sustentável foi utilizado pela primeira vez em 1980, no
documento Estratégia de Conservação Global, publicado pela World Conservation Union.
Contudo, foi a partir da publicação do Relatório Nosso Futuro Comum da "Brundtland
Commision" (Comissão Mundial para Meio Ambiente e Desenvolvimento), em 1987, que o
termo passou a ser mundialmente conhecido (MARCATTO, 2002 apud TAVARES, 2007).
Desenvolvimento Sustentável é aquele que permite atender às necessidades de toda
população e garante a todos a oportunidade de satisfazer suas aspirações para uma vida
melhor, sem, no entanto, comprometer a habilidade das gerações futuras atenderem suas
próprias necessidades (CHAMBERS, 1999 apud JOHN, 2000).
Também pode ser definido como “aquele que atende às necessidades atuais da
humanidade, usufruindo os recursos naturais sem comprometer, entretanto, a possibilidade
das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades” (IBGE, 2002).
Deparamo-nos com a necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável do
planeta, diante das ameaças que este vem sofrendo em decorrência do crescimento
populacional, do desenvolvimento industrial e todas as suas conseqüências, em um quadro de
previsível esgotamento de grande parte dos recursos naturais consumidos para garantir tais
crescimentos; afetando profundamente a cultura em uma crescente preocupação com a
preservação de um meio ambiente qualitativamente adequado para a sobrevivência das
gerações vindouras. Percebe-se, hoje, uma preocupação cada vez maior com a ordenação do
uso dos recursos naturais do planeta e sua preservação. Isto tem afetado significativamente as
estratégias de planejamento em diversos setores e segmentos; desde o planejamento
doméstico, até o planejamento de grandes instituições, indústrias, empresas e entidades onde
se desenvolve qualquer tipo de atividade humana, onde se busca o desenvolvimento
sustentável (TAVARES, 2007 apud SANTOS 2009).
Esse tema foi tratado como exagero romântico ou mesmo ideológico até a década de
1970 pelos mais importantes atores das atividades políticas, administrativas, industriais e
empresariais de todo o mundo. Contudo, a questão ambiental chegou ao século XXI como
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paradigma para a preservação do planeta e sobrevivência da humanidade, que deve tomar
consciência de que toda atividade humana gera impacto ambiental e, portanto, deve passar a
ser orientada através de um planejamento voltado para a sustentabilidade (CARVALHO,
2003 apud SANTOS 2009 ).
O desenvolvimento sustentável busca conciliar o desenvolvimento econômico com a
preservação ambiental, levando em consideração os aspectos sociais. A proteção do ambiente
não é um assunto a ser visto de forma estanque, no que diz respeito ao desenvolvimento
econômico: ele permeia todo o universo das decisões políticas. É um grande sistema onde o
sucesso depende da sinergia do todo. O desenvolvimento sustentável exigirá ações
coordenadas tanto no nível macro (global, regional, nacional, local, setores empresariais),
como no nível micro (empresas e consumidores individuais), implicando não apenas em
mudanças tecnológicas, mas também nas formas de relação entre nações e na própria cultura,
pois os padrões de consumo certamente mudarão (JOHN , 2000 apud SANTOS 2009).
O desenvolvimento sustentável vem sendo discutido e buscado por todos os segmentos
econômicos. Nossa geração tem despertado para os grandes problemas ambientais. Produção,
crescimento e desenvolvimento têm sido vistos pelo prisma do mínimo impacto ao meio
ambiente (SANTOS, 2009).
Em busca da sustentabilidade para nosso planeta, nações de todo o mundo tem se
reunido esporadicamente para discutir as questões ambientais. Entre estas reuniões, destaca-se
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, celebrada no
Rio de Janeiro de 1992 (ECO-92), onde foram lançados os desafios fundamentais que
permearão as políticas dos governos das nações no III milênio. Entre os vários documentos
emanados da Conferência do Rio, onde o Brasil foi signatário, destaca-se a “Agenda 21” que
apresenta um plano de ação para o desenvolvimento sustentável a ser adotado pelos países, a
partir de uma nova perspectiva para a cooperação internacional (TAVARES, 2007 apud
SANTOS 2009).
A Agenda 21 constitui um amplo plano de ação visando o desenvolvimento
sustentável a médio e longo prazo. A estratégia de atuação estrutura-se a partir de quatro
grandes temas: os desafios ambientais que tratam da conservação e do gerenciamento de
recursos para o desenvolvimento; a questão do desenvolvimento sustentável, com suas
dimensões econômicas e sociais; papel dos grupos sociais na organização e fortalecimento da
sociedade humana e os meios de implementação das iniciativas e projetos para a sua
efetivação que compreende as bases para o encaminhamento de iniciativas voltadas à
obtenção de melhores condições ambientais e de vida O governo brasileiro, baseado na
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Agenda 21, deu início ao processo de elaboração da Agenda Brasileira, apresentado em 2002.
Da mesma forma, estados e municípios tem discutido agendas 21 regionais e locais, onde se
destaca a necessidade de uma ampla participação social no processo, juntamente com a
contribuição da educação ambiental (TAVARES, 2007 apud SANTOS 2009).
A elaboração da Agenda 21 foi feita de forma que possa ser desdobrada em diferentes
níveis: global, nacional e local. Desta forma, a integração dos conceitos de meio ambiente,
sociedade e desenvolvimento, a ênfase na discussão dos problemas locais e a descentralização
do poder decisório, caracterizam suas propostas (IBGE, 2002).
John (2001) diz que a Agenda 21 consolidou a visão de o desenvolvimento sustentável
demandar não só a preservação dos recursos naturais de modo a garantir igualdade de
condições de desenvolvimento para as gerações futuras – equidade entre as gerações –, mas
também exigir maior equidade dos benefícios do desenvolvimento – igualdade e integração.
Esse último conceito tem importantes conseqüências sociais. O governo brasileiro, baseado na
Agenda 21, deu início ao processo de elaboração da Agenda Brasileira, apresentado em 2002.
Da mesma forma, estados e municípios tem discutido agendas 21 regionais e locais, onde se
destaca a necessidade de uma ampla participação social no processo, juntamente com a
contribuição da educação ambiental (TAVARES, 2007 apud SANTOS 2009).

2.6 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

As cidades são diferentes umas das outras. Cada uma tem as suas partivularidades, tais
com a predominância de determinado recurso natural, a demografia, a dimensão, etc. A
compreensão da dinâmica dos sistemas naturais existentes numa cidade torna-se premissa
essencial para se traçar qualquer gestão urbana (DIAS, 2009).
Uma cidade localizada em área montanhosa, por exemplo, possui especificidades
diferentes de uma localizada no semi-árido, ou em áreas costeira ou em terras úmidas. O
comportamento dos recursos naturais existentes em cada região precisa ser diagnosticado para
que o ordenamento urbano possa ser ajustado às potecialidades e às fragilidades existentees
no local. Os processos naturais peculiares a cada local precisam ser conhecidos e
incorporados no planejamento urbano, social, econômico, político e administrativo de uma
cidade. O ambiente construído pelo homem, portanto, deve estar em armonia com o ambiente
natural existente (DIAS, 2009).
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Sustentabilidade ambiental significa manutenção do capital natural. Exige que a taxa
de consumo de recursos renováveis, nomeadamente água e energia, não exceda a respectiva
taxa de reposição e que o grau de consumo de recursos não-renováveis não exceda a
capacidade de desenvolvimento de recursos renováveis sustentáveis. Essa sustentabilidade
também significa, que a taxa de emissão de poluentes não deve ser superior á capacidade de
absorção e transformação, por parte do ar, da água e do solo. Além disso, a sustentabilidade
ambiental garante a preservação da biodiversidade, da saúde humana e da qualidade do ar, da
água e do solo, a níveis suficientes para manter a vida humana e o bem estar das sociedades,
bem como a vida animal e vegetal para sempre (CARTA..., 1994, apud DIAS, 2009).

2.7 CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL E MATRIZES ENERGÉTICAS E
ACIDENTES AMBIENTAIS

A produção e o consumo de energia são fatores essenciais para o desenvolvimento dos
seres humanos no planeta, sendo o seu equilíbrio um desafio para alcançar a tão desejada
sustentabilidade. O consumo de algumas fontes de energia disponíveis, principalmente as de
fonte não renovável como os combustíveis fósseis, pode causar danos ao meio ambiente em
quase todo o seu ciclo de vida, seja na obtenção de subprodutos, no transporte, ou no
consumo final. Apesar dos vários avanços tecnológicos dos últimos anos, busca-se ainda uma
fonte energética que seja limpa e sustentável e, sobretudo, com um custo de produção
competitivo em comparação com as principais fontes empregadas atualmente. O modelo
energético mundial é baseado principalmente na utilização dos combustíveis fósseis e, de
acordo com dados do Ministério de Minas e Energia (MME, 2004), 42,7% de toda a energia
consumida no mundo é procedente desse modelo energético (BARROS, 2006).
Os Estados Unidos da América, com 4,5% da população mundial, consomem 25% de
toda energia produzida no mundo. O país norte-americano obtém cerca de 42% de sua energia
advinda do petróleo, 24% do carvão, 23% do gás natural, 7% da energia nuclear e apenas 4%
da força hidroelétrica, isto é, a grande demanda energética é oriunda da queima de
combustíveis fósseis. No que se refere ao consumo, a indústria norte-americana se utiliza
aproximadamente de 36% do total de energia produzida no país, já o uso comercial e
residencial responde por mais 36% e o transporte consome 28% (CORSON, 1996; BRAGA,
2002). No Brasil, que possui aproximadamente 2,8 % da população do mundo, o consumo de
energia apresenta-se da seguinte forma: o setor industrial consome 37,4% de toda a energia

55

produzida no país, o transporte 20,6%, as residências 15,9%, o comércio 9,6%, e outros
16,5%. Ao contrário da maioria dos países, cerca de 86% da energia utilizada no Brasil deriva
do grande potencial hidro-energético brasileiro (BRAGA, 2002, apud BARROS, 2006).
Várias pesquisas estão sendo desenvolvidas em busca de novas fontes alternativas de
energia para atender à demanda energética mundial nos mais variados segmentos. Uma das
alternativas mais estudadas para o setor de transportes é o uso do hidrogênio como
combustível. De acordo com Corson (1996), o hidrogênio é um dos elementos químicos mais
abundantes no planeta e pode servir como uma fonte indireta de combustível, com a vantagem
de ser não poluente, produzindo apenas vapor de água como subproduto. Grande parte do
hidrogênio do planeta é encontrado em combinação com o oxigênio, sob forma de água. Por
ser uma fonte indireta de combustível, isto é, um portador de energia como a eletricidade, é
necessário obter esta energia dividindo a molécula da água num processo que exige tanta
energia quanto o hidrogênio libera, tornando complexa a sua obtenção. O problema é que o
hidrogênio é cinco vezes mais caro por unidade de energia que a gasolina, o seu custo de
produção é ainda muito elevado, em torno de US$ 4,00 por watt, sendo que o patamar ideal
para uma competitividade com as atuais fontes energéticas varia ao redor de US$ 0,05 por
watt (REVISTA SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 2004).
As tendências mostram que, por um longo período de tempo ainda, haverá
dependência dos combustíveis fósseis como uma das principais matrizes energéticas
utilizadas no cotidiano humano.
Há outras alternativas energéticas no setor de transportes como os biocombustíveis
(álcool combustível e o biodiesel), utilizados atualmente como fonte de energia para
automóveis e utilitários. São economicamente viáveis, mas para a sua obtenção competem no
mesmo espaço onde se pode produzir produtos como alimentos e madeira, relacionando-se
com o conflito do uso nobre da terra para fins agrícolas, além dos problemas com o aumento
da erosão, a poluição do solo e da água e a destruição dos habitats naturais (BRAGA et al,
2002, apud BARROS, 2006).
A extração do petróleo é realizada bem longe dos lares ou do trabalho da grande
maioria das pessoas, em campos petrolíferos, em terra ou no mar. Ouve-se falar em acidentes
e em má gestão ambiental das empresas exploradoras e transportadoras de petróleo apenas
pela mídia. As pessoas ficam chocadas com a destruição e com os impactos que estes
acidentes causam ao meio ambiente apenas quando há grande repercussão nos meios de
comunicação. Episódios como o acidente do navio petroleiro Exxon Valdez no estado do
Alasca (EUA), passados mais de 10 anos, ainda estão na memória dos cidadãos americanos,
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66% das pessoas acreditam que as praias e as águas ainda continuam poluídas (LOMBORG,
2002). No Brasil, no ano 2000, ocorreram dois graves acidentes envolvendo petróleo. No
começo daquele ano, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, vazaram mais de 1,3 milhão
de litros de óleo cru nas águas da baía; em julho, no rio Barigui e rio Iguaçu mais de 4
milhões de litros de óleo contaminaram e ceifaram a vida de vários animais, tornando-se um
dos maiores desastres ecológicos da história do Paraná (REVISTA CREA-PR, 2000)
causando também impactos imensuráveis a flora e a comunidade local. Esses grandes fatos
que ocorreram nos últimos anos com relevância histórica, causados por empresas petrolíferas,
tiveram impactos ambientais significativos e foram punidos pelos órgãos ambientais
competentes e reprovados pela sociedade (BARROS, 2006).
Mas não são apenas os grandes desastres ambientais provocados pelo homem que
causam estardalhaços na mídia. Pequenos acidentes e práticas negligentes do ponto de vista
ambiental realizadas pelas empresas locais, como, por exemplo, postos de combustíveis,
raramente são manchetes em jornais ou na televisão, mas eventualmente ocorrem. É o caso do
relatado a seguir: Um acidente de graves proporções ocorreu em São Paulo deixando cinco
pessoas feridas e um morto. Uma pessoa estava perfurando um poço quando ocorreu uma
explosão. A força do ar deslocado arrancou parte do telhado do posto, danificando seis carros
e chegou a estilhaçar vidraças de casas vizinhas a uma distância de 20 metros. De acordo com
a reportagem a causa provável da explosão foi o vazamento de combustível de um dos oito
tanques que havia no posto (RAMOS, 2005). Para atuar em ocorrências como essa existe uma
associação que luta pelo direito das pessoas que moram próximas aos postos. Segundo a
Balazina (2005), a Associação Nacional de Vigilância Ambiental dos Vizinhos de Postos de
Gasolina - ANVIG - é uma entidade que dá assistência jurídica e também promove pesquisas
para a prevenção e remediação de desastres ambientais. A ANVIG surgiu no Distrito Federal
e no Estado de Goiás pela ação de uma pessoa que desconfiou da contaminação da sua casa
por um posto vizinho (BARROS, 2006).
Para se compreender melhor a complexidade dos problemas ambientais causados por
postos de abastecimento de combustíveis, podemos fazer referência a estudos realizados no
estado de São Paulo. Foram registrados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB) em 2003, 420 atendimentos emergenciais; destes, 42 (10%) foram em
postos de abastecimento, sendo superado apenas pelos atendimentos emergenciais do setor de
transporte rodoviário, 183 ocorrências, ou seja, 36% do total atendido pela companhia
(ALABARCE ; HADDAD, 2004, apud BARROS, 2006).
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Os danos ambientais causados por petróleo e seus derivados, ou por outros
combustíveis utilizados no setor de transporte, podem ocorrer na extração, na produção, no
armazenamento, no transporte, ou, pela sua rede de distribuição - os chamados postos de
abastecimento de combustíveis – além, é claro, do impacto causado no seu pós-consumo,
devido a sua queima incompleta que gera poluentes como: Material Particulado (MP),
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de
Enxofre (SO2), entre outros. A queima dos combustíveis automotivos é a principal fonte de
poluição atmosférica, especialmente em grandes centros urbanos, contribuindo com cerca de
98% da emissão de monóxido de carbono, 97% dos hidrocarbonetos, 96% dos óxidos de
nitrogênio, além de serem importantes contribuintes na emissão de dióxido de enxofre e
material particulado (PHILIPPI Jr., 2004 apud BARROS, 2006).
A principal fonte potencial de poluição em um posto de abastecimento é causada por
vazamento e derrames de combustíveis no Sistema de Armazenamento Subterrâneos de
Combustíveis (SASC) do empreendimento, contaminando o solo, o ar e a água, causando
riscos à saúde pública e ao meio ambiente. De acordo com dados da CETESB (2005), de 1984
até o ano de 2004, ocorreram 550 acidentes em postos de abastecimento no estado de São
Paulo, sendo que a maioria é devido a problemas com os tanques e tubulações, os principais
componentes do SASC (figura 2.1).

Figura 2.1 - Causa de acidentes em porcentagem em postos de abastecimento no período de 1984 até
2004.
Fonte: CETESB (2005).

Todavia não são apenas os derivados de petróleo e os outros combustíveis como o
álcool que podem causar contaminação do solo, poluição e danos ao meio ambiente em um
posto de abastecimento. A poluição pode ocorrer pelas mais diversas atividades rotineiras da
corporação por meio da geração de resíduos sólidos, contaminados por hidrocarbonetos ou
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não, e sua disposição inadequada no meio ambiente, por emissão de efluentes líquidos fora
dos padrões exigidos pelos órgãos ambientais e pelas emissões atmosféricas dos vapores
gerados pelo sistema de suspiros dos tanques subterrâneos ou no ato do abastecimento. Essas
fontes poluidoras afetam diretamente os recursos naturais da região onde está inserida a
empresa, sendo causadas geralmente por uma má gestão ambiental, por erros humanos que
poderiam ser detectados e evitados ou pela ação natural da atividade, que podem ser
minimizados (BARROS, 2006).
Um importante ponto a ser observado é a problemática dos resíduos gerados nos
serviços prestados pelo posto. O óleo lubrificante, o resíduo mais significativo gerado no
posto, representa cerca de 2% dos derivados do petróleo e é um dos poucos produtos que não
são totalmente consumidos durante o seu uso. O Brasil consome anualmente cerca de
1.000.000 m³ de óleo lubrificante e gera 350.000 m³ de óleo lubrificante usado. O uso
automotivo representa 60% do consumo nacional, principalmente em motores a diesel. De
todo o óleo básico consumido no Brasil apenas 23% é rerrefinado. O restante (67%) é
geralmente queimado ou despejado na natureza. Embora o óleo lubrificante represente uma
porcentagem ínfima do lixo, o seu impacto ambiental é muito grande, representando o
equivalente à carga poluidora de 40.000 habitantes por tonelada de óleo despejado em corpos
hídricos. Apenas um litro de óleo usado é capaz de esgotar o oxigênio de 1 milhão de litros de
água, formando, em poucos dias, uma fina camada sobre uma superfície de 1.000 m², o que
bloqueia a passagem de ar e luz, impedindo a respiração e a fotossíntese. O óleo lubrificante
usado também contém metais e compostos altamente tóxicos, e por esse motivo, é
classificado como resíduo perigoso (Classe 1), segundo a norma 10.004 da ABNT (BOLSA
FIEP, 2004). Certos procedimentos indevidos, como a queima do óleo usado, lança no ar
gases maléficos, que podem causar doenças respiratórias e até mesmo câncer nas pessoas
próximas à região da queima. Estima-se que a queima de 5 litros de óleo lubrificante usado
pode lançar na atmosfera 25 gramas de chumbo, cádmio, níquel, cromo, zinco e outras
composições químicas (DESPERDÍCIO ZERO, 2005).

2.7.1 Combustíveis fósseis

O petróleo se encontra debaixo da superfície da terra em bacias sedimentares, entre os
poros das rochas que estão envolvidas por rochas impermeáveis e que não permitem que o
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óleo se espalhe. O início do ciclo do petróleo é a sua exploração, onde são realizados estudos
geológicos e a perfuração de poços exploratórios que confirmam se há ou não petróleo no
local. Confirmada a viabilidade econômica do poço, toda uma infra-estrutura é instalada na
região para a exploração propriamente dita do óleo bruto. A primeira fase é a exploração e a
prospecção que basicamente são a perfuração do poço e a sucção do óleo do subsolo. A
segunda fase é o transporte do petróleo, uma vez que os campos petrolíferos se encontram em
zonas muito distantes dos centros de refino e consumo. Temos então a terceira fase - o refino
do óleo bruto - que consiste em uma série de tratamentos e transformações, obtendo diversas
frações do óleo, de onde são retirados à gasolina, o diesel, o gás natural veicular (GNV) e
outros derivados. Por último temos a distribuição e o comércio dos combustíveis e de outros
derivados do petróleo (CASTRO, 1999).
Gás Natural Veicular (GNV), conhecido como combustível do futuro, é uma mistura
de hidrocarbonetos leves que, à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no
estado gasoso. É constituído predominantemente por metano (CH4) com teor mínimo em
torno de 87%. Ele é encontrado acumulado em rochas porosas no subsolo, freqüentemente
acompanhado por petróleo, constituindo um reservatório (Agência Nacional de Petróleo,
2005).
Gasolina automotiva é um combustível apropriado para motores de combustão
interna com utilitários, veículos leves, lanchas e equipamentos agrícolas. Inclui as gasolinas
classificadas como Gasolina Comum (A ou C) e Gasolina Premium (A ou C) (Agência
Nacional de Petróleo, 2005).
Óleo Diesel é uma fração do petróleo, composto principalmente por hidrocarbonetos
alifáticos. O óleo diesel é ligeiramente mais denso do que o querosene e destila na faixa entre
250 e 400ºC. É usado como combustível em motores de combustão interna, nos quais a
ignição ocorre pelo aumento de temperatura ao invés de faiscação (Agência Nacional de
Petróleo, 2005).
Óleo lubrificante mineral é um líquido obtido por destilação do petróleo bruto. Os
óleos lubrificantes são utilizados para reduzir o atrito e o desgaste de engrenagens e peças,
desde o delicado mecanismo de relógio até os pesados mancais de navios e máquinas
industriais (Agência Nacional de Petróleo, 2005).
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2.7.2 Combustíveis renováveis

Os biocombustíveis como o álcool e o biodiesel são fontes de energia renováveis
obtidas por meio do processamento da biomassa, podendo ser produzidos a partir de uma
variedade de produtos vegetais tais como a cana-de-açúcar, a madeira, as oleaginosas, e
outros. O biodiesel já se mostra como uma alternativa viável de energia renovável. Em 2002,
o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou a criação do Próbiodiesel, Programa Brasileiro
de Desenvolvimento do Biodiesel, que tem como meta substituir em até 20% o uso do
combustível fóssil pelo vegetal até o ano de 2020 (REVISTA CREA/PR, n° 23, 2000).
De acordo com Scientific American Brasil (2003, p.72) para que um óleo vegetal se
transforme em biodiesel, é necessário um processamento industrial, ou seja, a
transesterificação, por meio da reação com o etanol, que resulta em éster etílico e glicerina.
O Brasil passou a utilizar o etanol como combustível nos veículos automotores, chegando na
década de 80 a 30% da frota de São Paulo ser movida por este tipo de combustível. O álcool
combustível é obtido através da fermentação da biomassa, como a cana-de-açúcar, que se
transforma em um combustível para uso automotivo (BRAGA, 2002).
Os biocombustíveis são tidos como combustíveis limpos, renováveis e ecológicos;
mas cabe considerar também que os impactos ambientais na produção dos biocombustíveis
são os típicos da agricultura, erosão do solo, uso de fertilizantes químicos, uso de agrotóxicos,
entre outros), além da abertura de novas frentes agrícolas, do transporte, do armazenamento
que também podem causar impactos ambientais. (BRAGA, 2002 apud SANÇA,2006)

2.8 DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL

O petróleo é a principal fonte de energia desde a década de 1950, quando ultrapassou o
carvão. O petróleo é encontrado no subsolo junto com água e gás natural. Na sua composição,
o carbono representa entre 83% e 86% da sua massa e o hidrogênio entre 11% e 13%). Os
principais derivados do petróleo são: combustíveis - gasolina, óleo diesel, óleo combustível,
gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene; insumos Petroquímicos – parafina, nafta,
propeno; outros - óleos lubrificantes, asfalto.
Os primeiros indícios de petróleo no Brasil foram registrados em 1930, em Lobato
(subúrbios de Salvador, BA). Porém, só no final daquela década que se perfurou um poço na
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região e comprovou-se a existência de petróleo no Brasil. A descoberta do petróleo e sua
importância crescente, levou o Governo Vargas a criar o Conselho Nacional do Petróleo
(CNP) em 1938, pelo Decreto-Lei nº 395, de 29 de Abril, cujo objetivo era regular e fiscalizar
as atividades de exploração, refino, importação, distribuição e comercialização de petróleo e
seus derivados, entre outros (MARTINEZ, 1999,).
Já em 1941, criou-se a Associação Profissional do Comércio Atacadista de Minérios e
Combustíveis, que por sua vez deu origem em 1960 ao Sindicato do Comércio Atacadista de
Minérios e Combustíveis Minerais do Estado da Guanabara, passando a representação
nacional em 1964 com a denominação de Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de
Minérios e Combustíveis Minerais (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e de Lubrificantes, 2006).
Em 3 de Outubro de 1953, estabeleceu-se o monopólio da União sobre a lavra,
refinação e transporte marítimo do petróleo e seus derivados, sendo criada a Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobrás, para exercê-lo, de acordo com a Lei nº 2.004 (SINDICOM,
Março 2006).
Na década de 1970, devido à crise do petróleo, houve abertura parcial do mercado
(assinatura de contratos de risco com empresas estrangeiras). A Constituição de 1988
reafirmou o monopólio estatal e eliminou os contratos de risco. Em 1998, com o Decreto nº
2.455 de 14 de Janeiro de 1998, criou-se a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e extinguiuse o Departamento Nacional de Combustíveis (SINDICOM, 2006). Até a promulgação da Lei
9.478/97, quem exercia o monopólio em nome da União era a Petrobrás (cujo maior acionista
é o Governo). Com a esta lei, a ANP passa a ser o poder concedente e órgão fiscalizador e
regulador (MARTINEZ, 1999,).
A estrutura do setor do petróleo no Brasil envolve duas atividades como, atividades não
operacionais (aquelas que estão relacionadas à política de Governo e controle)- fiscalização,
regulação e concessões e atividades Operacionais – que se subdividi em: Atividades
Upstream (exploração e produção. Estas atividades no Brasil foram monopólio da
PETROBRAS desde a sua constituição. A emenda constitucional nº 9, de Agosto de 1995 e
regulamentada em 1997, possibilitou a concessão de áreas para exploração e produção para
outras empresas e a formação de parcerias com a PETROBRAS); e Atividades Downstream
(transporte, refino, distribuição e comercialização. No Brasil, o refino e o transporte foram
monopólio da PETROBRAS desde a sua criação, enquanto a distribuição e comercialização
permaneceram abertas às empresas privadas), (SANÇA, 2006).
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2.8.1 Distribuidoras e Postos Revendedores de Combustível

Os principais agentes da distribuição e comercialização são: distribuidoras, postos
revendedores e os Transportadores – Revendedores - Retalhistas (TRRS). A figura 2.2 a
seguir mostra o esquema simplificado de Distribuição e Comercialização dos derivados do
petróleo.

Fonte: MARTINEZ, 1999, Vol I.
Figura 2.2- Estrutura da Distribuição e comercialização dos derivados do petróleo

2.8.2 Os postos revendedores de combustíveis

No Brasil, os combustíveis são produzidos pelas refinarias e destilarias da Petrobrás e, a
partir destas, transportados até as unidades de distribuição de combustíveis, de propriedade de
distribuidoras de capital privado. Os combustíveis são então estocados e / ou aditivados e
distribuídos aos postos de revenda onde são vendidos a varejo (BORTOLUZZI, 2004).
Os postos revendedores de combustíveis armazenam vários tipos de combustíveis em
tanques e cilindros, que na grande maioria das vezes, são subterrâneos. Possuem também um
conjunto de linhas, tanques e bombas que fazem parte do sistema de armazenamento e
fomentam a comercialização dos produtos. Um fator significativo é que, nos dias atuais, um
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posto revendedor de combustíveis, diferentemente dos postos antigos conforme apresentado
na figura 2.4, não comercializa só combustíveis e seus derivados: Hoje um posto agrega muito
valor em seu espaço territorial, fornecendo vários serviços para os consumidores e, como
conseqüência desta nova função econômica, tem-se uma complexidade ambiental maior;
gerando, por exemplo, mais resíduos sólidos, efluentes líquidos, entre outros (BARROS,
2006)

Figura 2.3 - Antigo posto de abastecimento de combustíveis
Fonte: http://www.igc.sp.gov.br (set/2008).

No final de 2006, 34.709 postos operavam no País, um número 2,4% inferior ao
observado no ano anterior (Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e do Gás Natural,
2006). Deste total, 43,9% encontravam-se na Região Sudeste, 21,2% na Região Sul, 20,0% na
Região Nordeste, 8,7% na Região Centro-Oeste e 6,0% na Região Norte. Ou seja, 85,2% dos
postos revendedores localizavam-se nas Regiões Sudeste, Sul e Nordeste. São Paulo (24,4%),
Minas Gerais (11,7%), Rio Grande do Sul (8,1%), Paraná (7,6%) e Rio de Janeiro (6,0%)
concentraram 57,9% dos postos revendedores de combustíveis automotivos. Em âmbito
nacional, 46% da revenda de combustíveis em 2006 estavam nas mãos de 5 das 133 bandeiras
atuantes: BR (18,3%), Ipiranga (11,4%), Chevron (6,2%), Shell (5,3%) e Esso (4,7%). Os
postos revendedores que operam com bandeira branca (isto é, que podem ser abastecidos por
qualquer distribuidora) tiveram a sua participação no total de postos revendedores ampliados
de 39,1%, em 2005, para 40,7%, em 2006 (Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e do
Gás Natural, 2006), mantendo-se com um mercado conjunto maior que o das três primeiras
colocadas no ranking nacional das bandeiras de postos revendedores de combustíveis. O
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abastecimento dos 13,3% restantes do mercado de combustíveis automotivos foi efetuado por
postos de outras 127 bandeiras (ANP, 2008).
No Rio Grande do Norte existem 554 postos revendedores de combustíveis e no
Município de Parnamirim-RN 30 existem, onde apenas 29 são cadastrados pela Agencia
Nacional de Petróleo(ANP, junho, 2008). Na figura 2.4, apresentamos um posto típico do
Município.

Figura 2.4 Posto Revendedor de Combustível no Município de Paramirim
Fonte: Catunda, 2008

Uma grande parte do transporte de mercadorias no Brasil é realizada através do modal
rodoviário. Este modelo de transporte, principalmente de produtos perigosos, tem gerado
diversos danos ao meio ambiente, em função de acidentes envolvendo o transporte desses
materiais. A CETESB (ALABARCE e HADDAD, 2004) cita que o transporte de produtos
inflamáveis, como os combustíveis, foi responsável por 36% dos acidentes ambientais no
estado de São Paulo, durante o período de 1978 a 2003, em um total de 5410 acidentes
ambientais atendidos pelo referido órgão ambiental.
Nos postos revendedores, os combustíveis líquidos são entregues via caminhões
tanques em frações que podem ser, por exemplo, de 5.000 litros. O transporte de gás natural é
feito por tubulação - por oferecer maior segurança devido à alta pressão a que o gás se
submete para o armazenamento e a comercialização - e também por carreta-feixe com
capacidade de armazenamento de até 5,4 mil metros cúbicos (CAMPOS, 2005). Um ponto
importante referente aos tipos de transporte é que existem duas categorias, os tipos FOB e
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CIF. De acordo com a ANP (2005) o tipo FOB, sigla da expressão inglesa “Free on Board”
(Livre a Bordo), denomina a cláusula de contrato segundo a qual o frete não está incluído no
custo da mercadoria. Valor FOB é o preço de venda da mercadoria acrescido de todas as
despesas que o distribuidor fez até colocá-la a bordo, incluindo as diversas taxas que incidem
sobre o valor do frete. O segundo tipo de transporte é o CIF, esta sigla vem da expressão
inglesa “Cost Insurance and Freight” (custo, seguro e frete) que designa o sistema de
pagamento para mercadorias embarcadas com os custos do seguro e do frete incluídos no
preço. O preço CIF equivale ao preço FOB acrescido das parcelas do seguro e do frete
(BARROS 2006).
O transporte tipo CIF parece ser mais seguro para o proprietário do posto, pois
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transporte do combustível até o posto é de responsabilidade do transportador. O direito
ambiental aplica em casos de acidentes e danos ao meio ambiente o princípio da
responsabilidade objetiva. Este princípio está explícito na Lei Federal 6.938/81, Política
Nacional do Meio Ambiente, cujo Art. 14 cita “o poluidor é obrigado, independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua atividade”. A responsabilidade sobre uma eventual poluição ambiental
devido, por exemplo, a um acidente rodoviário onde haja um derrame de combustível, recai
principalmente, de acordo com alguns juristas, para a transportadora e sobre a companhia
distribuidora (TEIXEIRA, 2004).
Já no esquema de transporte FOB o frete é mais barato, mas a partir do momento que o
combustível sai da base da distribuidora, seja por um caminhão de terceiro contratado pelo
posto, ou pelo caminhão do posto, a responsabilidade por acidentes ambientais causados pelo
derrame de combustível ao meio ambiente, é do proprietário do posto e do dono do caminhão
ou transportadora, responsáveis solidários. O FOB pode ser aparentemente mais econômico
para o proprietário do posto, mas se não existirem medidas preventivas como o seguro
ambiental da carga e o treinamento adequado do motorista em caso de acidente, pode se
tornar um transtorno de grandes proporções (BARROS, 2006).
De acordo com a ANP (2005), Portaria nº 116/2000, os postos revendedores de
combustíveis podem ser divididos em duas categorias de comercialização, os postos de
Bandeira e os postos de Bandeira Branca. Bandeira é a marca comercial que indica a origem
do combustível automotivo comercializado no posto revendedor varejista, isto é, identifica o
distribuidor que fornece combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e
outros combustíveis automotivos ao posto. Bandeira Branca são postos revendedores
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varejistas que adquirem combustíveis de vários distribuidores diferentes e identificam o
fornecedor do combustível em cada bomba abastecedora do posto.
Para fins de gerenciamento ambiental os postos com Bandeira possuem mais suporte
na questão de co-responsabilidade em casos de acidentes ou surgimento de passivos
ambientais. Em grande parte dos postos com Bandeira, os equipamentos do SASC pertencem
à companhia distribuidora, e estão à disposição do proprietário do posto em regime de
comodato. A companhia distribuidora é responsável pela manutenção do SASC, sendo coresponsável direta em caso de acidentes ambientais causados por risco tecnológico já que é
também a única distribuidora que vende combustível ao posto por força de contrato. Na visão
de La Rovere (2002) risco tecnológico “é a probabilidade de ocorrência de falha em um
equipamento”. Geralmente as companhias de petróleo auxiliam na remediação das áreas
contaminadas por combustíveis devido ao princípio de co-responsabilidade ao dano ambiental
e ao principio do poluidor pagador. Já quando o posto é de Bandeira Branca, a coresponsabilidade fica mais difícil de ser detectada, pois várias companhias podem fornecer
combustíveis para o posto, tornando-se mais complexo identificar os poluidores coresponsáveis, além do proprietário do posto. Neste caso o SASC pertence ao proprietário do
posto, conseqüentemente a responsabilidade em manter o bom funcionamento dos
equipamentos e dos riscos tecnológicos é do mesmo (BARROS, 2006).
Um outro ponto a ser considerado são as regras para a instalação dos postos de
abastecimento, uma atividade potencialmente poluidora. A rede de distribuição de
combustível deve estar localizada em áreas que atendam às necessidades comerciais e de
prestação de serviço à comunidade, que depende dos combustíveis para trabalhar e se
locomover no seu dia-a-dia, sem comprometer a segurança, a saúde pública e o meio
ambiente onde o empreendimento se insere. A localização deste tipo de comércio deve ser
acessível à frota de veículos em zonas comerciais ou residenciais, onde seja permitido tal
instalação, sem ocasionar grandes deslocamentos para obtenção do serviço.
Cada empreendimento tem características peculiares em seu entorno. Pode haver um
rio próximo, um hospital ou, simplesmente, uma rua com galeria de água pluvial, fatores estes
que vão delimitar os equipamentos básicos a serem instalados em um posto de abastecimento
para atender às normas ambientais. Em um primeiro momento deve ser realizado um estudo
preliminar da área de entorno do posto, baseado nos preceitos da ABNT. A importância de
um estudo preliminar está no fato de que quando conhecemos o entorno do posto de
abastecimento, sabemos exatamente quais os tipos de equipamentos que são necessários para
alcançar a conformidade ambiental da empresa, em acordo com a legislação vigente.
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O aspecto principal de um posto revendendor de combustível em relação à proteção
ambiental está relacionado ao armazenamento e comercialização de combustíveis. Os
combustíveis possuem um alto potencial de poluição, necessitando uma proteção mais efetiva
para preservar os recursos naturais diretamente relacionados ao armazenamento. Os postos
revendedores de combustíveis devem apresentar equipamentos de proteção contra
vazamentos, transbordamentos e corrosão que são obrigatórios em seu Sistema de
Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC (SILVA, 2004).

2.8.3 Classificação dos postos

Os postos são classificados em 4 classes, que vai de 0 a 3, de acordo com a norma da
ABNT NBR 13.786 (2005), exposto no quadro 2.3 a seguir. Esta norma se refere aos
parâmetros para a seleção dos equipamentos do SASC em função do entorno do posto, como
fora citado anteriormente. De acordo com a NBR 13.786 (2005), o critério de classificação é
definido pela análise do ambiente de entorno do posto de abastecimento, a uma distância de
100 metros a partir do seu perímetro. Identificado o fator de agravamento no ambiente de
entorno, o posto deve ser classificado no nível mais alto, mesmo que haja apenas um fator
desta classe. Esta caracterização técnica do ambiente ao redor da empresa, através da referida
norma, vai delinear quais são os equipamentos necessários para serem utilizados no SASC.
Um posto cujo entorno não possui fatores de agravamento como, por exemplo, um hospital,
uma atividade industrial de risco ou um corpo natural superficial de água, necessita de menos
equipamentos de proteção do que um posto que possui pelo menos um destes agravantes, pois
aqueles são menos passíveis de causar um dano ambiental maior a terceiros.

Quadro 2.3 - Classes dos postos revendedores de combustível
-Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes
CLASSE 0
seguintes.
-Rede de drenagem de águas pluviais;
CLASSE 1
-Rede subterrânea de serviços (água, esgoto, telefone, energia elétrica
etc.);
-Fossa em áreas urbanas;
-Edifício ultifamiliar, até quatro andares.
- Asilo;
CLASSE 2
- Creche;
- Edifício multifamiliar de mais de quatro andares;
- Favela em cota igual ou superior à do posto;
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CLASSE 3

-Edifício de escritórios comerciais de quatro ou mais pavimentos;
- Poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico;
- Casa de espetáculo ou templo;
- Escola;
- Hospita.
- Favela de cota inferior à do posto;
- Metrô em cota inferior à do posto;
- Garagem residencial ou comercial 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 risco;
- Água do subsolo utilizada para consumo público da cidade
(independentemente do perímetro de 100 metros);
- Empreendimentos localizados em regiões que contenham formação
geológica cárstica;
- Corpos naturais superficiais de água, bem como seus formadores,
destinados a:
• Abastecimento doméstico;
• Proteção de comunidades aquáticas;
• Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e
mergulho);
• Irrigação;
• Criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação
humana.

Fonte: ABNT NBR 13.786 (2005)

2.9 EQUIPAMENTOS BÁSICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGA NOS
POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS E SUAS FUNÇÕES.

A Environment Protection Agency (EPA, 2000), que é o órgão ambiental federal
norteamericano, menciona que a finalidade dos equipamentos de proteção contra vazamento,
derramamento e transbordamento é eliminar o potencial de contaminação destes produtos
perigosos ao solo e conseqüentemente à água subterrânea durante as entregas, o
armazenamento e a comercialização dos combustíveis na empresa. Tais equipamentos devem
ser adequadamente usados e devem estar em bom estado de conservação para proporcionar
uma apropriada proteção contra vazamentos e derramamentos de combustíveis, além de
outros imprevistos. De acordo a EPA (2000), apenas 1 galão (3,6 litros) de combustível
derramado por semana, devido a má manutenção ou uso indevido dos equipamentos, pode
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resultar em mais de 195 toneladas de solo contaminado por ano. A manutenção imprópria de
um equipamento pode contribuir para uma contaminação significante do solo e da água
subterrânea, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e ao proprietário do posto.
O Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) é um complexo
conjunto de tanques, tubulações e acessórios, interligados e enterrados. O propósito dos
equipamentos e acessórios do SASC, além de dar condições ao empreendimento de
armazenar e comercializar combustíveis, é a proteção do meio ambiente. Basicamente são 5
funções que esses equipamentos devem promover, as funções são as seguintes: proteção
contra vazamento; proteção contra derramamento; proteção contra transbordamento; .
proteção contra corrosão dos tanques; . proteção contra corrosão em tubulações subterrâneas
(ABNT NBR 13.786, 2005).
Os principais equipamentos necessários do SASC segundo às normas, ABNT NBR
13.784; ABNT NBR 13.786, 1997 e 2005.

2.9.1. Proteção contra vazamento

Controle de estoque é um método utilizado para avaliar periodicamente a variação do
volume de combustível no tanque. O controle de estoque pode ser realizado de duas maneiras,
manualmente ou através de um sistema automatizado.
Controle de Estoque Manual - quando for usado, deve ser associado a qualquer dos
demais sistemas de detecção. Este sistema efetua medições diárias do nível de combustível
armazenado, utilizando régua ou equipamento calibrado a tabela de arqueação de cada tanque.
A análise contínua das variações encontradas possibilita a verificação da estanqueidade do
SASC. As variações diárias do estoque devem ser registradas no livro de movimentação de
combustíveis (LMC) e mantidas no posto por 6 meses. O controle de estoque manual é
apropriado para constatação de vazamentos acima de 4 L/h, desde que realizados
apropriadamente. Na inexistência de vazamentos, o SASC deve apresentar resultados diários
de sobras ou perdas baixas, variando percentual abaixo de 0,6%, que pode sser atribuída a
perdas por evaporação ou a erros dos cálculos do sistema utilizado.
Controle de Estoque Automático - os sistemas automáticos podem possuir dois
métodos de ação: controle de estoque e detecção de vazamentos. O sistema automático pode
atuar como método único de detecção de vazamentos, desde que possua uma precisão que

70

possibilite a constatação de vazamento de 1L/h, com 95% de possibilidade de acerto e
máximo de 5% de probabilidade de alarme falso.
O ensaio de estanqueidade é um método de detecção de vazamentos que avalia a
estanqueidade de todo sistema do SASC, isto é linhas e tanques. Os ensaios de estanqueidade
devem ser executados por pessoal qualificado e com procedimentos padronizados compatíveis
com a metodologia empregada, devendo estar disponíveis aos órgãos de fiscalização para fins
de auditoria técnica. Após a execução do ensaio deve ser elaborado um laudo. Esse laudo
deve ser elaborado por técnico capacitado, constando o número do registro do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), número da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) e sua assinatura, devendo constar claramente a condição de
estanqueidade do tanque.
Poço de monitoramento de água subterrânea (figura 2.5) é um sistema de detecção
de vazamentos cuja função é permitir a verificação da existência de combustível em fase livre
na superfície da água subterrânea que esteja no máximo a 6 metros de profundidade. A
presença de contaminação anterior à instalação do poço inviabiliza a sua utilização, então
quando existir a contaminação do solo deve ser utilizado um outro método de detecção. Os
poços devem ser locados a montante e a jusante levando em consideração o sentido de
escoamento da água subterrânea e a posição dos tanques em relação ao terreno. O número de
poços a serem instalados deve ser definido de maneira que possa assegurar a detecção de
vazamentos em qualquer tanque subterrâneo do posto.
Poço de monitoramento de vapor consiste em um poço que verifica a presença de
vapores nos espaços vazios, poros do solo. Deve estar situado ao lado dos tanques e acima do
lençol freático. A presença de contaminação anterior à instalação do posto inviabiliza a sua
utilização.

Figura2. 5 – Instalação de poço de monitoramento
Fonte: LEONE (2004).
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Válvula de retenção (figura 2.6) é uma válvula instalada junto à sucção de cada
bomba da unidade abastecedora ou do filtro prensa de óleo diesel dos postos de
abastecimento. Sua função é manter a linha de abastecimento em sistemas de sucção
preenchida de produto, viabilizando que a bomba de abastecimento opere adequadamente.
Além da função de retenção de produto na linha, a válvula também tem a função de atuar
como elemento e prevenção contra vazamentos nas tubulações, promovendo a completa
integridade da linha sem nenhum tipo de entradas de ar, provenientes desde juntas mal
vedadas até perfurações, para que ela atue apropriadamente.

Figura 2.6 - Válvula de retenção
Fonte: LEONE (2004).

2.9.2 Proteção contra derramamento

Os equipamentos de proteção contra derramamento evitam a contaminação do subsolo
ou dificultam a contaminação do sistema de drenagem de águas servidas ou pluviais, de forma
a conter um eventual derramamento. A possibilidade deste derramamento de combustíveis
está ligada ao abastecimento dos tanques subterrâneos e dos tanques dos veículos.
Contenção de vazamento sob a unidade abastecedora (figura 2.7) são reservatórios
de contenção para bombas, instalados imediatamente abaixo do chassi da bomba de
abastecimento. Sua função é criar uma área isolada do meio ambiente, onde possíveis
derramamentos decorrentes de panes ou manutenções ficarão contidos em seu interior,
evitando contaminação do solo. Instalado junto ao Filtro de Óleo Diesel, o reservatório é o
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responsável por receber toda tubulação subterrânea e seus elementos de transição, além de
receber acessórios gerais.

Figura 2.7- Contenção de vazamento sob a unidade abastecedora
Fonte: LEONE (2004).

Canaleta de contenção é uma canaleta impermeável (figura 2.8) que se destina à
contenção de pequenos vazamentos devido a transbordamentos provenientes dos tanques dos
veículos que abastecem no posto e/ou lavagem da pista de abastecimento. O seu conteúdo
deve ser conduzido por duto impermeável até a caixa separadora de água e óleo.

Figura 2.8 - Canaleta de contenção
Fonte: LEONE (2004).
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Caixa separadora de água e óleo (SAO) é um sistema simples de tratamento de
efluente cuja função é separar os produtos imiscíveis na água. A SAO (figura 2.9) deve ser
projetada para conter o efluente da canaleta de contenção ao redor da pista e, quando houver
serviço de lavagem e de troca de óleo de veículos, dos seus respectivos boxes.

Figura 2.9 - Caixa separadora de água e óleo
Fonte: LEONE (2004).

Câmara de acesso à boca de visita: este acessório permite a inspeção às tubulações
ligadas ao tanque através da boca de visita e ao interior do tanque. Sua função é evitar danos a
estas instalações devido à ação da água. Estes reservatórios (figura 2.10) criam uma câmara
totalmente hermética, isolando do meio ambiente as conexões hidráulicas presentes nas saídas
dos tanques subterrâneos de armazenamento; evitando, assim, a contaminação do solo e da
água por possíveis derramamentos durante a manutenção dos equipamentos.
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Figura 2.10 - Câmara de acesso à boca de visita
Fonte: LEONE (2004).

2.9..3 Proteção contra transbordamento

Descarga selada é um dispositivo que utiliza conexões de engate rápido montados nas
extremidades do mangote da mangueira do caminhão-tanque, que interliga o tanque do
caminhão ao tanque do posto. Instalado no tubo de descarga do tanque de armazenamento
(figura 2.11), a descarga selada veda a entrada de água ou qualquer outro elemento externo
que contaminaria o produto armazenado, bem como permite a acomodação do dispositivo de
descarga selada.

Figura 2.11 - Descarga selada
Fonte: LEONE (2004).
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Câmara de contenção da descarga selada (Sump): a descarga de produtos para os
tanques subterrâneos deve ser protegida contra transbordamentos durante a operação,
utilizando-se a câmara de contenção de descarga (figura 2.12). Esse equipamento é indicado
para contenção de respingos e/ou pequenos vazamentos decorrentes da operação de descarga,
evitando que os mesmos venham a contaminar o solo periférico a este ponto. A função desse
equipamento é isolar totalmente o ponto de descarga, permitindo que o produto nele contido
possa ser drenado e descarregado no interior do tanque.

Figura 2.12 - Câmara de contenção da descarga selada
Fonte: LEONE (2004).

Válvula de proteção contra transbordamento é um equipamento apropriado para
evitar acidentes durante a operação de descarga por motivos de transbordamento. Instalada no
interior do tubo de descarga do tanque, a válvula irá garantir que somente a capacidade
operacional do tanque (95% da capacidade nominal) seja utilizada. Sua atuação ocorre e dois
estágios. O primeiro, ao se atingir 93 % da capacidade do tanque, um fechamento parcial irá
ocorrer, possibilitando a interrupção da operação de descarga e escoamento do produto
residente na mangueira de carga. Caso a operação prossiga, ao se atingir 95%, a válvula irá
fechar seu segundo estágio impedindo o prosseguimento da operação, evitando
transbordamentos indesejáveis.

Válvula de retenção de esfera flutuante: o respiro do tanque só deve permitir a saída
de vapores. Esta válvula (figura 2.13) evita a passagem de produto para a linha do respiro e,
conseqüentemente, o transbordo do tanque. É utilizada em linhas de recuperação de vapores
ou ainda como dispositivo limitador de descarga. Neste segundo caso, instalada no interior do
tanque na conexão da linha de respiro, em operações de descarga, caso o produto atinja o
limite da válvula, a esfera irá flutuar e fechar a saída de respiro, impedindo a dispersão da
atmosfera interna do tanque e, por conseqüência, a entrada de produto além da capacidade de
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armazenamento. Atua também como dispositivo inibidor de invasão de produto nas linhas de
respiro, que em caso de tal ocorrência poderia gerar colapsos nas operações, tanto de descarga
como de abastecimento.

Figura 2.13 - Válvula de retenção de esfera flutuante
Fonte: LEONE (2004).

Terminal de Respiro é dotado de válvula de duplo efeito que, em estado
normalmente fechado, impede a liberação dos vapores pelo tubo de respiro, evitando assim
que atinjam ao meio ambiente, e proporcionando economia na operação. A partir da variação
na pressão interna do tanque de armazenamento, decorrente de operações de descarga ou
abastecimento, a válvula irá atuar e liberar o tubo de respiro (figura 2.14).

Figura 2.14 – Vávulas de pressão-vácuo
Fonte: http://www.climatizador.ind.br (set/2008).
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Alarme de transbordamento deve ser instalado para indicar que o produto
ultrapassou o limite de segurança, que é de 90% da capacidade total do tanque. Deve possuir
alarme sonoro e visual que permita a visualização e audição no ponto de descarga de
combustível.

2.9.4 Proteção contra corrosão em tanques e tubulações subterrâneas

Todos os postos de abastecimento devem ter o SASC protegido contra corrosão,
através de revestimento ou revestimento associado à proteção catódica. O revestimento deve
ser constituído de película não-metálica resistente à corrosão do solo, aderida firmemente à
estrutura externa do tanque (figura 2.25) ou tubulação. Já a proteção catódica só é permitida
pela norma ABNT 13.786 por um dos dois tipos de processo de proteção, por anodos
galvânicos ou por corrente impressa. A proteção catódica, associada ao revestimento, deve ser
usada sempre que o isolamento elétrico do revestimento ou pintura não for suficiente para
bloquear as pilhas de corrosão formadas entre o solo e a superfície metálica do tanque ou das
tubulações. De acordo com a referida norma, podem ser usadas estruturas não-metálicas tanto
para tanques quanto para tubulações, desde que o material seja resistente ao produto
armazenado.

Figura 2.15 – Tanque jaquetado com proteção contra corrosão
Fonte: http://www.sideraco.ind.br (set/2008).
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CAPITULO 3
3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Este capítulo tem como finalidade apresentar os procedimentos metodológicos
utilizados neste trabalho para se atingir o objetivo proposto pela pesquisa.
As etapas que compõe a metodologia empregada são compostas pela: tipologia da
pesquisa, plano e coleta de dados, instrumento de coleta de dados e técnicas estatísticas
utilizadas para analisar os dados.

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA

Para Gil (1999) a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e
sistemático de desenvolvimento do método científico. E o objetivo fundamental da pesquisa é
descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.
Para Gil (1999) a pesquisa descritiva tem como objetivo principal à descrição das
características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações
entre variáveis.
O questionário utilizado na pesquisa foi estruturado com questões fechadas e
organizadas em escala likert.

3.2 PLANO E COLETA DE DADOS

Os dados obtidos para realização deste trabalho foram coletados com o auxílio de um
questionário, e analises documentais dos orgãos ambientais competente como sendo o
instrumento de pesquisa.

Para parte da coleta dos dados, foram utilizados a aplicação do questionário (apêndice
1), diretamente aos gerentes ou sub-gerentes dos Postos revendedores de Combustíveis, de
acordo com a sua disponiblidade e/ou presença com também,

analises de documentos

fornecidos pelo IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte).
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Para Gil (1999) universo ou população é um conjunto definido de elementos que
possuem determinadas características. A população pode ser formada por pessoas, famílias,
estabelecimentos industriais, ou qualquer outro tipo de elementos, dependendo basicamente
dos objetivos da pesquisa. Ele define como sendo amostra o subconjunto do universo ou
população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo
ou população.
O período de coleta de dados obtidos através das analises de documentos foram
realizadas nos meses os meses de Janeiro de 2009 enquanto que, os questionários nos meses
de setembro a novembro de 2009.
No município de Paranamirim-RN, de acordo com o registro da (ANP, 2007) existem
cerca de 45 Postos de combustíveis, e a cada dia é alterado esse número pela ANP. Porém
somente 30 estão atualizados e os restantes (15) estão com atividade revogada, em análise ou
com cadastro pendente por falta de documentação (ANP, 2008). Na prática quando se vai ao
campo, encontra-se um número ainda inferior, porque alguns dos registros são do mesmo
posto, com razão social (ou nome de fantasia) diferente e mesmo endereço, ou seja, o número
de postos que se encontram na ANP é irreal.
No entanto, para esta pesquisa como um estudo de caso, somente 12 emprenndedores
do setor de postos revendedores de combustíveis do município de Parnamirim foram
entrevistados.
Após a coletados dos dados, foram analisados através de métodos estatísticos com
vista a alcançar os objetivos pretendidos.

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O instrumento utilizado para a obtenção de dados foi à aplicação de questionário
(Apêndice I), o mesmo é constituído por 12 questões, em que as questões-chave para alcançar os
objetivos principais deste trabalho são a questão 6 (onde estão listados quais os empedimentos

para que se possa implantar o SGA nos postos revendedores de combustíveis) e a questão 8
(onde estão listados alguns benefícios da implantação do SGA em Postos de Combustíveis). As
questões restantes servem para traçar o perfil do entrevistado e a situação atual com relação as
questões ambientais dos postos revendedores de combustíveis pesquisados no município de
Parnamirim-RN, como também, análise dos documentos do orgão ambiental estadual

responsável pelo licenciamento ambiental dos postos revendedores de combustíveis do

81

município de Parnamirim, IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte).
O questionário utilizado para os empreendedores da atividade de postos revendedores
de combustíveis do município de Parnamirim contém 11 (onze) questões fechadas e uma
aberta. As questões fechadas estão baseadas na importância da implatação do SGA nos postos
de combustíveis pesquisados no município de Parnamirim-RN, e está organizado em duas
etapas: Perfil do empreendedor e o perfil ambiental, social e econômico do uso do SGA em
relação a importância da sua implantação nos postos revendedores de combustíveis do
Município de Parnamirim. A escala usada para obtenção das respostas foi a do tipo likert onde
foram usados cinco níveis de respostas apresenta cinco pontos: 5 = concordo plenamente; 4 =
concordo; 3 = concordo pouco; 2 = discordo; 1 = discordo plenamente. Existem escalas de
Likert variando de quatro a onze categorias, mas as escalas de quatro e cinco categorias são,
realmente, as mais populares (JOHNSON, 2002).
A Escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada comumente em
questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um
questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com
uma afirmação. Esta escala tem seu nome devido à publicação de um relatório explicando seu
uso por Rensis Likert (1932).
As perguntas estão colocadas de forma direta e clara com vistas à obtenção de alguns
resultados, tais como: perfil ambiental, social e econômico do uso do sistema de gestão
ambiental como também, o conhecimento do impacto ambiental gerado pela atividade de
postos revendedores de combustíveis, nível de conscientização dos empreendedores em
cumprir a legislação ambiental vigente, nível de conhecimento sobre a legislação referente aos
postos, entre outras questões.

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE

Para coleta dos dados, foi realizada uma análise dos documentos eletrônicos do
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA (CERBERUS) e da
Agência Nacional de Petróleo (ANP), no período de 18/08 a 29/08/2007 e de junho a julho de
2008 no município de Parnamirim-RN, com o objetivo de localizar e identificar a situação de
licenciamento ambiental dos trinta (30) postos revendedores de combustíveis em atividade no
município (ANP, 2008).
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Para avaliar importância da gestão ambiental também serão analisados 12 postos do
localizados no município de Parnamirim, que hoje se encontra em um numero rasoável para
realizarmos a pesquisa proposta, Foram elaboradas 11 questões objetivas e apenas 1 subjetiva
no questionário, referentes ao tema, a fim de atingir os objetivos da pesquisa proposta. Estas
questões, as quais foram aplicadas através do autor da pesquisa, a fim de esclarecer possíveis
dúvidas do entrevistado sobre o contexto no qual as questões elaboradas estavam inseridas.
Para efeito de tratamento dos dados, foi realizada uma análise descritiva com relação à
opinião de doze empresários do ramo de postos revendedores de combustíveis de Parnamirim.
Os dados foram tabulados e analisados no Software SPSS 17.0 e Excel 2003, onde foram
gerados as tabelas e gráficos para observar o comportamento dos dados.
As informações geradas estatisticamente neste estudo não podem ser generalizadas
para outros postos, já que se trata de um estudo de uma série de doze casos. Nesse tipo de
estudo, as conclusões devem ser vistas como um primeiro elo de uma série de evidências a
serem obtidas, e não como uma opinião definitiva (SOARES e SIQUEIRA, 1999).
Não foi possível realizar um plano amostral que levasse em conta o nível de
significância e a margem de erro, porque os demais proprietários de postos se negaram a
participar da pesquisa.
Esta pesquisa é, portanto, um estudo de caso. Quanto à natureza é aplicada, quanto à
abordagem do problema é quantitativa e, do ponto de vista dos objetivos, é exploratória.
Ademais, utilizou-se a técnica da pesquisa em arquivos e documentos eletrônicos no IDEMA
e na ANP. O trabalho se iniciou a partir da revisão bibliográfica dos assuntos relacionados ao
tema, tais como normas, legislações, artigos científicos e outras literaturas e fontes.
A analise dos dados foram obtidos através do calculo da freqüência segundo
Levin,(2004), conforme o quadro 3.1.
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Categoria

Freq

(%)

Discordo plenamente

x1

a1

Discordo

x2

a2

Concordo pouco

x3

a3

Concordo

x4

a4

Concordo plenamente

x5

a5

Total

5

5

∑x
i =1

i

∑a
i =1

i

Quadro 3.1- Frequencia das categorias
Fonte: JUDSON, 2009

Onde; Xi é a freqüência de cada categoria e ai =

xi

é o percentual

5

∑x
i =1

i
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CAPITULO 4
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta inicialmente as características técnicas do processo de
execução deste trabalho, por meio da validação da pesquisa (população e amostra). Em
seguida, é realizada a análise descritiva dos resultados através de figuras.
O objetivo deste trabalho, conforme descrito no Item 1.2.1, foi o de avaliar a
importância de implantação do Sistema de Gestão Ambiental em postos revendedores de
combustíveis no município de Parnamirim-RN, sendo apresentada a análise descritiva e
exploratória dos dados coletados e trabalhados estatisticamente.
Na pesquisa realizada e discutida a seguir, foram trabalhadas variáveis relacionadas
com: a situação atual das instalações dos postos revendedores de combustíveis, em relação às
diretrizes do licenciamento ambiental; os tipos de combustíveis, tipos de bandeiras como
também o perfil ambiental, social e econômico do uso do SGA em 12 postos revendedores de
combustíveis no município de Parnamirim-RN .

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA REALIZADA EM 12 POSTOS

REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM-RN

Para efetivação desta pesquisa, se fez necessário que o órgão responsáveis pelo
licenciamento Ambiental estadual e pela regulação do mesmo (IDEMA), como também, o
orgão que trata da contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis (ANP) viabilizassem dados
relevantes para esta que os resultados fossem realizados. O questionário está subdividido em
questões condizentes ao perfil do entrevistado e outras que dizem respeito a aspectos do SGA,
que estão atreladas ao objeto da presente pesquisa, fazendo com que os resultados obtidos
sejam interpretados de modo mais consistente e real, por possibilitar o cruzamento de
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informações relativas aos empreendedores dessa atividade, em paralelo aos pontos técnicos
abordados na pesquisa.
Sendo assim, neste primeiro momento, passaremos a caracterização dos postos
revendedores de combustíveis pesquisados, quanto localização por bairro, tipos de bandeiras e
combustíveis comercializados, os quais contribuíram para a obtenção dos resultados desta
pesquisa.

4.1.1 Análise descritiva da caracterização dos postos revendedores de combustíveis
pesquisados quanto localização por bairro, tipos de bandeiras e combustíveis
comercializados.

A figura 4.1, apresenta o mapa do município de Parnamirim-RN. Dos 18 bairros existentes,
10 fizeram parte da pesquisa realizada.

Figura 4.1. Mapa do município de Parnamirim e seus respectivos bairros
Fonte: PMP (2008).
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A figura 4.2 a 4.13 apresentam os postos revendedores de combustíveis no Município de
Parnamirim onde foi realizada a pesquisa do presente estudo.

Fonte: Catunda, 2008

Fonte: Catunda ,2008

Figura 4.2 - Posto 1

Figura 4.3 - Posto 2

Fonte: Catunda, 2008

Fonte: Catunda ,2008

Figura 4.4- Posto 3

Figura 4.5- Posto 4

Fonte: Catunda, 2008
Figura4.6- Posto 5

Fonte: Catunda, 2008
Figura 4.7 - Posto 6
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Fonte: Catunda, 2008

Fonte: Catunda, 2008

Figura 4.8- Posto 7

Figura 4.9- Posto 8

Fonte: Catunda, 2008

Fonte: Catunda, 2008

Figura 4.10- Posto 9

Figura 4.11- Posto 10

Fonte: Catunda, 2008

Fonte: Catunda, 2008

Figura 4.12- Posto 11

Figura 4.13- Posto 12
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O gráfico 4.1 mostra a distribuição dos postos revendedores de combustíveis
pesquisados por bairro.

Gráfico 4.1 Distribuição por bairro dos 12 postos revendedores de combustíveis no município de
Parnamirim-RN.
Fonte: Pesquisa de campo setembro/novembro 2009.

Dos 12 postos pesquisados os mesmos estão localizados em 10 bairros, desses bairros
notadamente observa-se que, os bairros de Parque do Eucalipto e Nova Parnamirim possuem
2 postos ou seja um percentual de 16,7% , e 1 em cada bairro com o percentual de 8,3 %,
conforme apresentado no gráfico 4.1.
No município de Parnamirim-RN, de acordo com o registro da ANP (setembro, 2007)
existem cerca de 45 postos de combustíveis, e a cada dia é alterado esse número pela ANP.
Porém, somente 30 postos de combustíveis estão atualizados e os restantes (15) estão com
atividade revogada, em análise ou com cadastro pendente por falta de documentação (ANP,
2008).
Na prática, quando se vai ao campo, encontra-se um número ainda inferior, porque
alguns dos registros são do mesmo posto, com razão social (ou nome de fantasia) diferente e
mesmo endereço, ou seja, o número de postos que se encontram na ANP é irreal (ANP, 2008).
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O gráfico 4.2 indica a caracterização dos postos revendedores de combustíveis do
município de Parnamirim-RN, que foram objeto deste estudo, levando em consideração o tipo
de bandeiras.

Gráfico 4.2 Tipos de bandeiras dos postos revendedores de combustíveis do município de Parnamirim-RN
Fonte : Pesquisa de campo setembro/novembro, 2009.

O gráfico 4.2 apresenta os tipos de bandeiras dos postos revendedores de combustíveis
analisados, que exercem a atividade varejista de combustíveis no município de ParnamirimRN, onde verificamos que a Petrobrás Distribuidora S.A. (BR) lidera com 58,3% dos postos
de combustíveis analisados que se encontram instalados no referido município, contribuindo,
assim, com a melhoria da qualidade ambiental, tendo em vista que a política do Programa de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SMS) da Petrobrás vem tendo atuação significativa
nesses últimos anos, no estado do Rio Grande do Norte. Com um percentual de 33,3% da
bandeira Ale e 8,4% para bandeira Branca. È importante ressaltar a opinião de um
empreendedor que quando entrevistado fez uma colocação a respeito das distribuidoras,
cobrando “um controle maior com relação à adequação ambiental, principalmente quando
estão abastecendo em seu posto, podendo assim treinar os seus funcionários informando-os do
risco que eles correm”.
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Em 12 de novembro de 1971, dentro de um programa de descentralização técnica e
operacional, foi criada a Petrobrás Distribuidora S.A (BR), para exercer a atividade de
distribuição de derivados de petróleo e álcool carburante em caráter estritamente competitivo
e em perfeita igualdade de condições com as demais empresas distribuidoras em
funcionamento no país. Ela é líder no mercado brasileiro desde o ano de 1974. Num cenário
cada vez mais competitivo, a Petrobrás entende que a imagem das empresas está relacionada à
conscientização de seus empregados de que o aprimoramento da qualidade, à minimização de
impactos ao meio ambiente e à segurança do homem e do patrimônio são fatores decisivos
para o aumento da produtividade. E, por isso, esta empresa dedica a mesma atenção ao seu
desenvolvimento tecnológico e aos aspectos de proteção ao meio ambiente.
A AleSat Combustíveis S.A. é a quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil.
A companhia foi criada em 5 de abril de 2006, a partir da fusão da distribuidora mineira ALE
Combustíveis e da potiguar Sat Distribuidora (maior distribuidora do Nordeste), ambas com
10 anos de atuação à época. Sua sede está localizada na cidade de Natal-RN, possuindo
escritórios administrativos em Belo Horizonte-MG, São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ. No
final de 2007, a empresa optou pela ALE como marca única para sua rede revendedora,
composta por cerca de 1.200 postos em 21 estados do país. A empresa prevê que terá 1.700
postos até 2010, possuindo como meta 2.500 postos até o ano de 2012.

O gráfico 4.3 mostra os tipos de combustíveis comercializados nos postos
revendedores de combustíveis analisados no município de Parnamirim.

91

Gráfico 4.3 Tipos de combustíveis comercializados nos postos revendedores do município de ParnamirimRN
Fonte : Pesquisa de campo setembro/novembro, 2009.
Legenda: Gasolina Comum – GC, Gasolina comum Aditivada GCA -, Álcool Etílico Hidratado Comum –
AEHC, – Gás Natural Veicular – GNV, Diesel Comum – OD, BioDieselB2 Metropolitano Comum – DB2MC.

O gráfico 4.3 mostra os tipos de combustíveis comercializados nos postos
revendedores, onde verificamos que 100% comercializam gasolina comum e álcool etílico
hidratado comum, 91,7% de gasolina comum aditivada, 58,3% de óleo diesel, 41,7% de
biodiesel B2 Metropolitano Comum, que significa dizer que Diesel B2 corresponde à adição
2% de biocombustível - biodiesel do volume do diesel de petróleo, e somente 8,3% dos
postos comercializam GNV, devido, principalmente, a pequena frota de veículos convertidos
para GNV no município e 8,3% de óleo diesel aditivado.

4.1.2. Análise descritiva dos postos revendedores de combustíveis pesquisados em
relação à Situação Ambiental atual.

O gráfico 4.4 mostra a situação ambiental atual dos postos revendedores de
combustíveis pesquisados no município de Parnamirim.
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Gráfico 4.4 Situação ambiental no IDEMA dos postos revendedores de combustíveis pesquisados
Fonte : Pesquisa de campo setembro/novembro, 2009.
Legenda: Possui licença para operar (PLO); Não possui licença para operar (NPLO); Autuados por não
possuir licença para operar (ANPLO)

No gráfico 4.4, verifica-se que os postos revendedores de combustíveis que foram
pesquisados apenas 25% possuem licença ambiental para operar, 75,0% não possuem licença
para operar e dos 12 postos 58,3% foram autuados por não possuírem licença para operar,
entretanto, todos os postos pesquisados estão em plena atividade comercial. Isto demonstra o
total descaso com o órgão ambiental estadual, necessitando, assim, de uma intervenção do
Ministério Público Estadual no sentido de regularizar a situação ambiental no município de
Parnamirim.
Para se compreender melhor a complexidade do problema, um estudo realizado nos
postos revendedores de combustíveis do município de Parnamirim-RN, constatou que havia a
necessidade do órgão que executa a política de gestão ambiental do Estado do Rio Grande do
Norte (IDEMA) de tomar medidas mais efetivas, de modo a acelerar o processo de
regularização ambiental dos postos revendedores de combustíveis no município de
Parnamirim-RN, haja vista que 90% destes não possuíam licença ambiental para operar, como
mostra o gráfico 4.5, (CATUNDA et al, 2009).
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O gráfico 4.5 demonstra situação ambiental no IDEMA-RN dos postos revendedores
de combustíveis no ano de 2007 e 2008.
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Gráfico 4.5 – Situação ambiental no IDEMA-RN dos postos revendedores de combustíveis no ano de
2007 e 2008.
Fonte: Pesquisa de campo, 2008.
Legenda: Possui Licença Ambiental para Operação (A), Não Possui Licença Ambiental para Operação
(B), Processos em Tramitação para Licenciamento Ambiental (C), Autuados por Falta deLlicenciamento
Ambiental (D)

O gráfico 4.5 apresenta a situação dos resultados obtidos no período de 2007 a 2008,
que demonstram a ocorrência de um decréscimo dos postos de combustíveis com licença
ambiental de operação do percentual de 23,3% para 10,0%, e um acréscimo do número de
autos de infração de 16,7% para 50,0%, e o que é mais preocupante é que o percentual de
66,7% do ano de 2007, relativo à ausência de licença dos postos para operar, aumentou
significativamente para 90,0%, isto se dar devido, principalmente, a resistência dos
empreendedores em fazer as adequações ambientais, alegando especialmente a falta de
recursos financeiros para o investimento, que, em alguns casos, pode chegar a um montante
de R$ 100.000,00 a 200.000,00.
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4.1.3 Análise Descritiva do Perfil dos Empreendedores do Setor de Atividade de Postos
Revendedores de Combustíveis do Município de Parnamirim – RN.

Neste item, apresenta-se o perfil dos gerentes/sub-gerentes entrevistados dos postos
revendedores de combustíveis do município de Parnamiim-RN, caracterizando-os quanto ao
grau de instrução, grau de conhecimento ao uso do SGA em seus estabelecimentos, como
também, acesso às informações para implantar o SGA, e o conhecimento das Resoluções do
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) estabelecidas para os postos
revendedores de combustíveis e o tempo de funcionamento destes empreendimentos.
O gráfico 4.6 mostra a o grau de escolaridade dos empreendedores dos postos
revendedores de combustíveis pesquisados do município de Parnamirim-RN.
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Gráfico 4.6 – Grau de escolaridade dos empreendedores entrevistados dos postos revendedores de
combustíveis de Parnamirim-RN.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

No gráfico 4.6, observa-se o grau de instrução dos entrevistados, em que
aproximadamente de 58,3% possuem nível superior. Ao passo que 25% dos entrevistados têm
2º grau completo e 8,3% sem escolaridade. Ou seja, a maioria possui nível superior. Pode-se
dizer então que a maioria dos entrevistados possuem um certo grau de conhecimento
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acadêmico e isso nos leva a acreditar que, de certa forma, eles não estão alheios ao uso correto
do meio ambiente, como também a situação no mundo inteiro no que se refere ao uso do SGA
em empreendimentos do setor de postos revendedores de combustíveis e o potencial de
impacto ambiental negativo ocasionado por essa atividade.
O gráfico 4.7 demonstra o tempo de funcionamento dos postos pesquisados.
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Gráfico 4.7– Tempo de funcionamento dos postos revendedores de combustíveis de Parnamirim
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

O gráfico 4.7 corresponde ao tempo de funcionamento dos postos revendedores de
combustíveis que foram pesquisados. Desta forma, percebe-se que 50% funcionam em média
de 6 a 10 anos, e 33,3% mais de 15 anos, e o restante de 11 a 15 e de 1 a 5 anos com 8,3%, o
que significa dizer que 41,6% dos postos pesquisados estão em funcionamento a mais de 11
anos.
O número de postos cresce proporcionalmente ao aumento da frota de automóveis. A
partir desta questão, pode-se prever a expansão dos postos de revenda de combustíveis. Uma
outra questão importante é a idade avançada dos mesmos. Com isto, a soma dos percentuais
de 33,3% com mais de 15 anos e 8,3% de 11 a 15 anos de idade de funcionamento, indicando
assim um percentual de 41,6%. Com tempos de funcionamento superiores a 11 anos esses
postos

necessitam de uma análise mais eficaz dos órgãos ambientais do Estado,

principalmente com relação a sua infraestrutura de adequação ambiental, pois isto demonstra
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a necessidade de um alerta de que existe a necessidade de um gerenciamento ambiental mais
rigoroso para esses estabelecimentos, haja vista que sem essa adequação ambiental esses
postos podem está poluindo o meio ambiente com produtos perigosos, necessitando, portanto,
de uma avaliação do passivo ambiental de seus locais de instalação no município de
Parnamirim-RN.
O gráfico 4.8 apresenta o grau de conhecimento dos empreendedores entrevistados
quanto ao uso do sistema de gestão ambiental.
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Gráfico 4.8 – Grau de conhecimento quanto ao uso do SGA.
Fonte: pesquisa de campo, 2009.

O gráfico 4.8 mostra o grau de conhecimento dos entrevistados quanto ao uso de SGA
em postos revendedores de combustível, no que diz respeito à contribuição para que sejam
solucionados os problemas ambientais em seus estabelecimentos comerciais. E o que se pode
observar é que 50% dos entrevistados concordam plenamente com esta questão, sendo que
33,3% concordam e 16,7% concordam pouco. Desta forma, todos os entrevistados de uma
forma ou de outra concordam que o uso do SGA contribui para solucionar os problemas
ambientais.

O gráfico 4.9 mostra se a freqüência de acesso as informação sobre a implantação do
SGA nos postos revendedores de combustíveis tem contribuído para a conscientização à
preservação do meio ambiente.
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Gráfico 4.9 – Frequência às informações sobre a implantação do SGA.
Fonte: pesquisa de campo, 2009.

O gráfico 4.9 constata que a frequência de acesso as informações, no que diz respeito à
implantação SGA nos postos revendedores de combustíveis que foram pesquisados tem
contribuído para conscientização dos empreendedores desse setor para a preservação do meio
ambiente. E com isto, verifica-se que 41,0% dos entrevistados concordam plenamente, 25,0%
concordam e 33,3% concordam pouco, o percentual de quase 42% que concordam
plenamente que se deve ter acesso às informações de como se implantar o SGA nos postos
pertencem a classe de empreendedores com um maior grau de escolaridade.
O gráfico 4.10 mostra a necessidade do conhecimento quanto às resoluções do
CONAMA estabelecidas para os postos de revendedores de combustíveis.
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Gráfico 4.10– Necessidade do conhecimento quanto às resoluções do CONAMA estabelecidas para os
postos de combustíveis.
Fonte: pesquisa de campo, 2009.

O gráfico 4.10 demonstra a questão da necessidade de que deve-se conhecer as
resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que são estabelecidas para
os postos revendedores de combustíveis, com isto, verificou-se que 50,0% responderam que
concordam plenamente, 41,7% concordam e só 8,3% concordam pouco, porém, considerando
a soma dos percentuais que concordam plenamente com os que apenas concordam é de
91,7%, pode-se então dizer que, a grande maioria dos entrevistados concordam que deve-se
ter conhecimento das Resoluções do CONAMA.
É de suma importância verificar os requisitos legais pertinentes aos diversos aspectos
operacionais e de controle ambiental relacionados ao empreendimento, com base na
realização de um amplo levantamento da legislação ambiental que rege este tipo de
empreendimento, ou seja, nas resoluções do CONAMA e IDEMA. Quando um
empreendimento se encontra em operação deve haver um controle e monitoramento dos
aspectos ambientais, a fim de atender aos requisitos legais estabelecidos pelo órgão ambiental.
Também se deve verificar se o empreendimento em operação possui procedimentos para a
gestão de resíduos, ou para casos de emergência (BARROS, 2006).
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4.1.4 Análise Descritiva do Perfil Ambiental, Social e Econômico do Uso do Sistema de
Gestão Ambiental em Relação à importância da Implantação do Mesmo.

O gráfico 4.11 demonstra se os postos revendedores pesquisados existem práticas que
são consideradas ambientalmente corretas.
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Gráfico 4.11 Prática considerada ambientalmente correta
Fonte: pesquisa de campo, 2009.
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nos

empreendimentos pesquisados. O gráfico 4.11 mostra que 83% dos entrevistados
responderam que existem em seus postos alguma prática que eles consideravam
ambientalmente correta, como por exemplo, a coleta seletiva, onde a mesma é entregue ao
carro do lixo e não a uma empresa especializada para que se dê o destino correto desta coleta;
outros responderam que existiam tanques ecológicos revestidos com fibra de vidro reforçado,
sisternas para coleta de óleo usado, cuja empresa responsável pela coleta deste óleo é a
Serquip -Tratamento de Resíduos Ltda. Esta empresa Serquip é uma empresa totalmente
brasileira com experiência na gestão de resíduos sólidos urbanos, atualmente prestando
serviço de coleta, transporte e incineração dos resíduos sólidos perigosos. Oportuno ressaltar
que um dos empreendedores entrevistados fez questão de frisar que em seu posto havia
câmara de contenção da descarga selada (sump), piso adequado ambientalmente, ou seja, o
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piso impermeável em concreto. Foi também relatado que existem alguns empreendimentos
que o óleo usado é queimado, porém a localidade onde ele é queimado não foi respondido,
portanto, esse óleo vai direto para um tanque onde é coletado por uma empresa credenciada
pela ANP ou existe uma coleta de óleo servido para reciclagem. Para maior informação, quais
são as práticas consideradas ambientalmente corretas, já foram citadas no referencial teórico
no item 2.6.4 desta pesquisa.
Os 16,7% dos entrevistados que não quiseram responder se haviam em seus postos
práticas ambientalmente corretas, deixam margem para entendermos que esses postos não
possuem nenhum tipo dessa prática, inclusive um empreendedor fez questão de relatar que em
seu posto não existia nenhum tipo de prática que ele julgaria correta ambientalmente, até
aquela ocasião. “Quanto à coleta seletiva que os empreendedores julgam ser ambientalmente
correta ao mesmo tempo em que perguntei onde era colocada, respondeu que era entregue
para o carro do lixo (coleta pública) e não a uma empresa autorizada, para se fazer esse tipo
de coleta onde ao mesmo tempo dar um destino final adequado”. Portanto, em função das
respostas, é importante que o órgão ambiental estadual (IDEMA), fiscalize a destinção desses
resíduos perigosos (classe I), haja vista que são resíduos que contaminam o meio ambiente.
O gráfico 4.12 mostra a opinião dos entrevistados com relação ao dever de se fazer
planejamento de ação futura referente ao uso do SGA em postos revendedores de
combustíveis.
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Gráfico 4.12 Planejamento de ação futura referente ao SGA
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.
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No gráfico 4.12 observa-se o dever do empreendedor em fazer um planejamento de
ação futura quando o assunto é implantação do SGA em seus postos, e o que se pode observar
é que as opiniões estão bem divididas, com uma ressalva, mesmo que o percentual de 25%
para os que concordam plenamente, concordam e concordam pouco, mas concordam.
Verifica-se que 75% dos entrevistados concordam que se deva fazer um planejamento de ação
futura para que se possa implantar o SGA em seus empreendimentos, enquanto que 25% dos
entrevistados discordam dessa necessidade, alegando a complexidade da implantação do SGA
onde este fator impede bastante que os mesmos possam planejar ações futuras.
A tabela 1 mostra o que impede á implantação do SGA nos postos revendedores de
combustíveis.

Tabela 1- Impedimentos para implantação do SGA nos postos revendedores de combustíveis
Discordo
Concordo
Concordo
Discordo
Concordo
plenamente
pouco
plenamente

total

Custo elevado

0,00%

10,00%

0,00%

20,00%

70,00%

100%

Falta de recurso financeiro

9,09%

18,18%

18,18%

18,18%

36,36%

100%

Falta de intra-estrutura do
empreendimento

27,27%

18,18%

36,36%

18,18%

0,00%

100%

Falta de informação

16,67%

16,67%

8,33%

25,00%

33,33%

100%

Falta de capacitação dos funcionários

9,09%

9,09%

27,27%

45,45%

9,09%

100%

Resistência às mudanças

8,33%

25,00%

25,00%

25,00%

16,67%

100%

Complexidade do SGA

0,00%

9,09%

27,27%

63,64%

0,00%

100%

Difícil acesso à tecnologia

10,00%

50,00%

30,00%

10,00%

0,00%

100%

Ausência de supervisão efetiva

0,00%

25,00%

41,67%

16,67%

16,67%

100%

Legislação ambiental

10,00%

10,00%

10,00%

30,00%

40,00%

100%

Falta de incentivos dos órgãos públicos

18,18%

0,00%

9,09%

27,27%

45,45%

100%

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

Na tabela 1 iremos discutir a opinião dos empreendedores entrevistados com relação
ao que impede os mesmos de implantarem o SGA em seus postos. Percebemos que 70% dos
entrevistados concordam plenamente e 20% concordam que o custo elevado impede a
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implantação, sendo que apenas 10% discordam dessa afirmação. Com relação, a falta de
recurso financeiro o percentual foi de 54,54% ,consequentemente se levarmos em conta a
soma dos percentuais de quem concorda, esse percentual será de 72,72%, esse dado torna-se
bem significativo, ao relacionarmos com a questão anterior onde o custo é elevado.
A falta de infra-estrutura como impedimento podemos informar que 54,54%
concordam, não plenamente, mas concordam que esse fator impede sim a implantação do
SGA em seus postos. Ao passo que 58,33% concordam que a falta de informação com relação
a implantação do SGA é um impedimento e os 33,34% restantes discordam de que a falta de
informação não traz impedimento ao assunto em questão.
A falta de capacitação dos funcionários foi indicada com um percentual bem
significativo como impedimento para a implantação do SGA, apesar de só 9,9% dos
entrevistados concordarem plenamente, porém, 45,45% concordam e 27,27% concordam
pouco, mas que, na verdade, podemos ressaltar que a grande maioria concorda de uma
maneira ou de outra que os seus funcionários necessitam de um treinamento mais eficaz, onde
os mesmos sejam capacitados e conscientizados de que precisam cooperar com a preservação
do meio ambiente. Outra questão é a resistência às mudanças, onde podemos observar que
66,67% dos empresários entrevistados concordam que há uma certa resistência a mudanças,
pois eles alegaram que toda e qualquer mudança traz dificuldades em aceitá-las, sejam elas
boas ou ruins, enquanto que 33,33% discordam que a resistência a mudanças seria
impedimento para a implantação do SGA em seus estabelecimentos.
A complexidade da implantação como um impedimento, era de se esperar que a
maioria fosse concordar que esse item seria impedimento. Podemos observar na tabela 1 que a
soma dos percentuais é de 90,91% dos entrevistados que concordam que a implantação do
SGA é muito complexa.
Podemos relacionar o item de difícil acesso à tecnologia com o grau de conhecimentos
dos empreendedores entrevistados, em que o percentual de 60%, ou seja, mais de 50%
discordam que esse seja fator de impedimento para se implantar o SGA em postos
revendedores de combustíveis, pois 58,6% dos entrevistados possuem grau superior, sem
ignorar os 40% dos que concordam que é difícil se ter acesso à tecnologia, já que os mesmos
comentaram que depende do tipo da tecnologia.
No item da ausência de supervisão efetiva por parte dos órgãos ambientais, podemos
destacar que 41,67% dos empreendedores entrevistados concordem pouco que essa
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supervisão seja um impedimento, é provável citar que 75,01% concordam que esse fator seja
um impedimento, onde os mesmos julgam uma supervisão mais efetiva dos órgãos
ambientais, alegando que se faz necessário, para que se implante o SGA, em seus
estabelecimentos. Contudo, é importante mencionar que 25% dos entrevistados discordam
que essa ausência possa trazer algum tipo de impedimento para que seja implantado o SGA
em seus postos.
A legislação ambiental é considerada um impedimento para implantação do SGA nos
postos revendedores de combustíveis para 80% dos entrevistados que concordaram de uma
forma bem significativa, enquanto que 20% dos entrevistados discordaram que a legislação
ambiental venha a ser um impedimento.
Já com relação à falta de incentivo dos órgãos públicos podemos ressaltar que 81,81%
dos proprietários dos postos que foram entrevistados concordam que a falta de incentivo dos
órgãos público é considerado como um impedimento, e 18,0% discordam plenamente que este
incentivo possa impedir de que seja implantado o SGA nos postos.
O gráfico 4.13 mostra a opinião dos empreendedores entrevistados em relação à
facilidade da implantação do SGA nos postos de combustíveis no município de Parnamirim.

41,7%
45%
40%

33,3%

35%
30%
25%
16,7%

20%
15%

8,3%

10%
5%
0%
Discordo
plenamente

Discordo

Concordo pouco

Concordo

Gráfico 4.13 – Em relação à facilidade de implantação do SGA nos postos revendedores de combustíveis.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.
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No gráfico 4.13, observa-se que as opiniões dos entrevistados com relação a esse item,
pode-se relatar que 16,7% concordam, 33,3% concordam pouco, 41,7 discordam e 8.3%
discordam plenamente. A partir desta análise, pode-se constatar que, de certa forma, 50,0%
discordam e 50,0% concordam que de uma maneira geral a implantação do SGA nos postos
revendedores de combustíveis é fácil. Um dos entrevistados comentou, inclusive que julga
não ser nada fácil a implantação do SGA, pois existe uma burocracia muito grande.
A tabela 2 indica a opinião dos entrevistados com relação à importância e os
benefícios da implantação no SGA em postos revendedores de combustíveis.

Tabela 2 – Conscientização da importância e benefícios da implantação do SGA
Discordo
Concordo
Concordo
Discordo
Concordo
plenamente
pouco
plenamente

total

Redução dos custos

0,00%

41,67%

8,33%

33,33%

16,67%

100%

Maior eficiência dos recursos

0,00%

8,33%

8,33%

75,00%

8,33%

100%

Proteção ambiental

0,00%

0,00%

0,00%

41,67%

58,33%

100%

Atitudes e comportamentos ambientais

0,00%

0,00%

0,00%

66,67%

33,33%

100%

Conscientização ambiental

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

100%

Diferencial (vantagem competitiva)

0,00%

0,00%

16,67%

41,67%

41,67%

100%

Não geração, minimização ou reciclagem
dos resíduos

16,67%

0,00%

0,00%

41,67%

41,67%

100%

Melhora da qualidade do serviço

0,00%

0,00%

9,09%

63,64%

27,27%

100%

Melhoria da imagem da empresa

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

100%

Aprimoramento das condições de
trabalho

0,00%

0,00%

8,33%

66,67%

25,00%

100%

Satisfação dos consumidores

0,00%

0,00%

8,33%

41,67%

50,00%

100%

Melhor adequação aos padrões
ambientais

8,33%

0,00%

0,00%

50,00%

41,67%

100%

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.
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Analisando a tabela 2, constatamos que 58,33% dos empreendedores entrevistados
concordam que a implantação do uso do SGA trará como benefício a redução dos custos,
enquanto que 41% discordam. Neste contexto, poderíamos assim dizer que é por não ter
conhecimento do que é SGA. No gráfico 4.7 é demonstrado o grau de conhecimento quanto
ao uso do SGA, e se o mesmo contribuirá para solucionar os problemas ambientais existentes
nos postos revendedores de combustíveis, verifica-se que 100% dos entrevistados concordam
de uma certa forma esta afirmação.
A implantação do SGA trará com benefício maior eficiência dos recursos aplicados, o
que foi constatado pela concordância de 91,66% dos entrevistados, onde apenas 8,33%
discordaram. É relevante ressaltar que os recursos aplicados nesses empreendimentos terão
uma maior eficiência a partir do momento em que os mesmos implantarem nos seus postos o
SGA.
O SGA nos postos revendedores de combustíveis trará como beneficio a proteção
ambiental, dos quais 100% dos empreendedores entrevistados concordam, como também,
com as novas atitudes e comportamentos ambientais que serão adquiridos a partir do
momento em que o empreendedor implanta o SGA em seu posto, e isso pode ser relatado na
tabela quando indica que 100% dos entrevistados concordam com este item.
Ainda na tabela 2 é importante ressaltar outros resultados obtidos, como, por exemplo,
a consciência ambiental, onde podemos relatar que 100% dos entrevistados concordam com
essa afirmação de que a conscientização ambiental é um benefício não só para os
empreendedores deste setor, mas também, para toda a sociedade; o diferencial (vantagem
competitiva), como é relatado no percentual de 100% que concordam de certa forma com a
implantação do SGA. A não geração, minimização ou reciclagem dos resíduos com um
percentual de 83,34% podemos assim dizer que concordam. E com um percentual de 16,67%
discordando plenamente, que não haverá a minimização com relação à geração de resíduos e
nem tão pouco a reciclagem desses, isto mostra total desconhecimento do uso do SGA dos
entrevistados. O item relacionado à melhoria da qualidade do serviço, julga-se um dado
relevante em um percentual de quase 100% dos entrevistados concordando com esta questão,
como também, ao relacionarmos como benefício a melhoria da imagem da empresa .
Levando em conta o aprimoramento das condições de trabalho, o resultado é relevante,
onde 100% dos entrevistados concordam com esse benefício que é trazido pelo SGA para
seus empreendimentos.
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A satisfação do consumidor como benefício resultou em um percentual de que 100%
dos entrevistados concordam que a satisfação do consumidor deve ser o ponto principal para
os empreendedores, como também, a implantação do SGA. No entanto, a aplicação do SGA
nos postos vai gerar grande satisfação para todos os que fazem uso desse serviço e, ainda, em
se tratando da satisfação dos consumidores.
Relatamos, a seguir, uma observação de um dos empresários, quando afirmou que: “a
maioria dos consumidores com certeza irá sempre se dirigir ao posto que esteja de acordo
com as normas ambientais vigentes e com isto trazendo conforto e segurança”.
A melhor adequação aos padrões ambientais, como benefício para os postos
revendedores de combustíveis, traz como resultado de 91,67% dos que concordam que haverá
um melhoria com relação aos padrões ambientais e apenas 8,33% discordam plenamente, este
último resultado, acredita-se, que é pela falta de conhecimento por parte dos entrevistados, do
que seria essa melhoria, a partir do momento em que o SGA é implantado nos postos de
combustíveis.
O gráfico 4.14 apresenta a importância do treinamento dos funcionários nos itens:
manutenção, operação, segurança e proteção ambiental do empreendimento, com o objetivo
de lidar com problemas que comprometem a qualidade do meio ambiente.

16,7%

83,3%
Concordo
Concordo plenamente

Gráfico 4.14- Importância do treinamento dos funcionários nos itens: manutenção, operação, segurança e
proteção ambiental do empreendimento, com o objetivo de lidar com problemas que comprometem o meio
ambiente.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.
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O gráfico 4.14 demonstra que há uma concordância dos entrevistados com um

percentual de 100%, quanto a questão da importância dos treinamentos dos funcionários dos
postos revendedores de combustíveis.
Importante frisar que é essencial o reconhecimento por parte dos empreendedores,
mesmo porque a necessidade de se treinar os funcionários é fundamental para melhoria e
qualidade do seu estabelecimento e consequentemente para melhoria do meio ambiente.
Ressalte-se ainda, que um dos empreendedores entrevistados “questionou pela
instalação de um posto escola, no sentido de informar aos empreendedores leigos e
empregados a respeito dos cuidados com o ambiente para que eles possam também ser
treinados”.
A Resolução do CONAMA nº 273, de 29 de novembro de 2000, em seu artigo 8°,
parágrafo 3°, diz que: “em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de
perigo ao meio ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os
proprietários dos estabelecimentos e dos equipamentos e sistemas deverão promover o
treinamento, de seus respectivos funcionários, visando orientar as medidas de prevenção de
acidentes e ações cabíveis imediatas para controle de situações de emergência e risco
O gráfico 4.15 aborda a opinião dos entrevistados com relação à questão do SGA
contribuir para melhoria dos postos revendedores de combustíveis do município de
Parnamirim.
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50,0%

50,0%

Concordo
Concordo plenamente

Gráfico 4.15 – Contribuição do SGA para melhoria da qualidade ambiental do empreendimento
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

Fazendo-se uma leitura do gráfico 4.15, podemos constatar um percentual de 100% de
concordância, com isto, observa-se que todos os entrevistados concordam plenamente ou
concordam que o SGA, o que contribuirá para melhoria da qualidade ambiental em seus
postos, como também a melhoria da qualidade de vida de todos.
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CAPITULO 5
5.0 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho fundamentadas nos resultados das
análises realizadas de forma descritiva. Apresentam-se também algumas limitações do
trabalho e recomendações para trabalhos futuros.

5.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA DE CAMPO

Em função dos dados obtidos, temos a considerar o seguinte: No município de
Parnamirim a Petrobrás Distribuidora S.A. (BR), lidera com 58,3% dos postos de
combustíveis analisados que estão instalados, contribuindo, assim, com a melhoria da
qualidade ambiental e dos recursos naturais, tendo em vista que a política do Programa de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SMS) da Petrobrás vem tendo atuação de forma
significativa nesses últimos anos, no estado do Rio Grande do Norte.
Foi verificado que 100% dos postos revendedores de combustíveis comercializam
gasolina comum e álcool etílico hidratado comum, e somente 26,7% dos postos
comercializam GNV, devido, principalmente, a pequena frota de veículos convertidos para
GNV no município.

No universo de 30 postos pesquisados os resultados obtidos no período de 2007 a
2008 demonstraram que houve um decréscimo dos postos de combustíveis com licença
ambiental de operação de 23,3% para 10,0%, e um acréscimo do número de autos de infração
de 16,7% para 50,0%, e um dado de grande relevância foi o percentual de 90% desses postos
revendedores de combustíveis não possuem licença para operar. O que se verificou com
relação à situação do licenciamento ambiental é que os processos encaminhados ao IDEMA,
com o objetivo de se obter a licença ambiental, têm apresentado, na maioria das vezes,

110

retardamento em sua análise, em função, principalmente, da baixa qualidade dos projetos e
estudos apresentados pelos empreendedores, bem como a resistência dos empreendedores, em
fazer as adequações ambientais devidas. Portanto, atualmente dos 29 postos existentes no
município de Parnamirim (Agência Nacional do Petroleo, 2009), apenas 12 (41,4%) dos
empreendedores dos postos aceitaram participar voluntariamente dessa pesquisa.

A situação do licenciamento ambiental nos anos de 2007 e 2008, dos postos de
combustíveis do município de Parnamirim-RN, com relação aos processos de Licenciamento
sob a responsabilidade do IDEMA, constatamos que além dos processos técnicos e estudos
ambientais pertinentes à obtenção do licenciamento ambiental dos empreendimentos, as
licenças só são conseguidas após rigorosa vistoria em todas as áreas de potencial poder
poluidor/degradador do posto, como por exemplo: área de tancagem dos combustíveis,
lavagem de veículos, troca de óleo, pista de abastecimento, descarga de combustíveis, GNV
(Gás Natural Veicular), adequação do piso e canaletas para direcionamento de efluentes
oleosos para as caixas de separação de óleo-água, entre outros.
Baseando-se nos resultados encontrados, algumas conclusões podem ser obtidas do
estudo:
O perfil dos entrevistados: a maioria dos entrevistados possui nível superior (58,3%).
Pode-se então dizer que dos empreendedores entrevistados tem certo grau de conhecimento
acadêmico e isso nos leva a acreditar que de certa forma não estão alheio ao uso correto do
meio ambiente, com também a situação no mundo inteiro no que se refere ao uso do SGA, e
concordam ou concordam plenamente quanto ao conhecimento e uso de SGA em postos
revendedores de combustíveis; de certa forma concordam que o acesso a informações
referentes a SGA tem contribuído para conscientização dos empreendedores desse setor para à
preservação do meio ambiente; concordam que deve-se ter conhecimento das Resoluções do
CONAMA estabelecidas para os postos, esta última informação é importante, visto que desde
o surgimento do posto até a sua operação A Resolução do CONAMA nº 273/2000 exige
licenças ambientais (prévia, de instalação e de operação).
Os postos de combustíveis do município de Parnamirim: a prática ambientalmente correta
mais citada pelos entrevistados foi à coleta seletiva de óleo usado ou contaminado; a maioria
funciona há mais de 6 a 10 anos (acreditando-se que existe maturidade e experiência nesta
área), pois esse período acima de 6 anos, também tem seus impactos negativos, pois os
tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis podem ocasionar a contaminação do
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solo devido a problemas de vazamento na sua estrutura o que pode ocasionar um passivo
ambiental de solo contaminado por hidrocarbonetos, que são produtos tóxicos e
cancerígenos); pode-se dizer que, grande parte dos entrevistados (63,64%). concordam que se
deva fazer um planejamento de ação futura para que se possa implantar o SGA em seus
empreendimentos, enquanto que pequena parte dos entrevistados (9,09%) discordam dessa
necessidade, alegando a complexidade da implantação do SGA onde este fator impede
bastante que os mesmos possam planejar ações futuras.

Na questão dos impedimentos quanto à implantação dos SGA nos postos revendedores de
combustíveis, pode-se observar que o custo elevado, foi o item mais relevante observado
pelos entrevistados, em seguida a falta de incentivo dos órgãos públicos para que o SGA seja
implantados nos seus empreendimentos e por fim a legislação ambiental que alguns julgam
ser, muito rigorosa e morosa. No sentido de que, para se implantar o SGA em postos seja
fácil, a opinião dos entrevistados ficou dividida, pois 50,00% concordaram e 50,00%
discordaram ser fácil. “Com relação aos impedimentos para que se possa implantar o SGA
nos postos no que diz respeito ao custo elevado, dos entrevistados (25,00%) julga que é tão
alto custo que poderia levar o fechamento de seu posto”.

Na opinião dos entrevistados a importância dos benefícios para seus empreendimentos
foram consideradas de maneira geral importantes, principalmente em relação a proteção
ambiental, onde o percentual foi de 100% ; conscientização ambiental, com 100% dos
entrevistados em concordância, como também um diferencial, onde só trará vantagem
competitiva para seus empreendimentos, ressaltando desde então, que este fator é considerado
por parte dos empreendedores a alma do negócio, e com isto atrelado a melhor qualidade de
serviço e melhoria da imagem da empresa e também sem deixar de ressaltar, o aprimoramento
das condições de trabalho, para se atender melhor trazendo assim, a satisfação dos
consumidores. Em fim o que mais se espera como beneficio da implantação do SGA, uma
melhor adequação aos padrões ambientais.

Todos os empreendedores entrevistados concordam da importância do treinamento dos
funcionários nos itens: manutenção, operação, segurança e proteção ambiental do
empreendimento, com o objetivo de lidar com problemas que comprometem o meio ambiente,
e com a questão da contribuição do SGA para melhoria da qualidade ambiental, ou seja,
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sabendo-se que, só trará benefícios para os seus estabelecimentos, e principalmente para o seu
público alvo e toda a sociedade.
Desta forma, a importância da implantação do SGA nos postos revendedores de
combustíveis do município de Parnamirim-RN, necessita com uma urgência, ser implantado. E que
os órgãos responsáveis pela política de gestão estadual, fiscalizem com maior rigidez e ação, esse tipo
de atividade, com o objetivo de disciplinar o funcionamento sustentável dos postos revendedores de
combustíveis, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para a população do município de
Parnamirim-RN.

Sem dúvida é necessário construir uma convivência harmoniosa do homem com o
meio ambiente, a fim de garantir a todos um ambiente ecologicamente equilibrado, com o
escopo de preservar a vida com dignidade. Ainda assim, não se pode desconsiderar a
importância econômica de determinadas atividades, mas que, contudo, possamos assegurar
um meio ambiente saudável e não como de risco ou morte no trabalho. Espera-se que as
considerações acima expostas tenham servido de estímulo para o abandono da análise
meramente estátistica do direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado, e, ao mesmo
tempo, de incentivo à busca da sua efetivação, possibilitando a todos desfrutar de uma
existência digna, com vida profissional qualitativamente melhor. Assim, o que se procura é
implementar medidas para preservar e conservar aquele que produz todo trabalho.

5.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Do ponto de vista prático, o estudo apresentado teve suas dificuldades, como: na
concretização da aplicação dos questionários em virtude da grande resistência dos
empreendedores em responder os mesmos, alegando não terem interesse de revelar questões
no que diz respeito ao seu empreendimento, achando que pertencíamos a algum órgão
fiscalizador, mesmo apresentando os ofícios de encaminhamento. No início da pesquisa a
intenção era pesquisar todos os postos, e também porque era possível se obter resultados de
todos os empreendimentos quanto a questão das analises dos documentos fornecidos pelo
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IDEMA, na questão da situação ambiental dos mesmos. Infelizmente julgo a amostra
pequena, porém ressalto que a pesquisa passou a ser direcionada para um estudo de caso, que
neste ínterim trabalhamos com apenas 12 postos dos 29 que são estão cadastrados legalmente
pela ANP.

5.3 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se como futuras pesquisas um maior aprofundamento nos temas ligados a
implantação do SGA em postos revendedores de combustíveis, como também, a situação de
como se encontram os empreendimentos deste setor em outras cidades e municípios.

A necessidade de usar meios de divulgações do mesmo, bem com trabalhos mais
voltados para a importância não só econômica, mais principalmente social, onde a
preocupação com o meio ambiente é mais relevante.
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APENDICE 1
Questionários da Pesquisa
Quetionário I
Perfil ambiental, social e econômico do uso do sistema de gestão ambiental
Instrução para as questões:
Para cada item atribua uma nota de 1 a 5 de acordo com a seguinte escala:
5= concordo plenemente; 4= concordo; 3= concordo pouco; 2=discordo; 1=discordo
plenamente.

1- O grau de conhecimento quanto ao uso do Sistema de Gestão Ambiental em postos
revendedres de combustíveis contribui para solução dos problemas ambientais?
1

2

3

4

5

2- A freqüência de acesso as informações sobre a implatação do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) nos postos revendedores de combustíveis, tem contribuido para a
conscientização à preservação do meio ambiente?
1

2

3

4

5

3- É necessário o conhecimento quanto às resoluções do CONAMA (Conselho Nacional
do Meio Ambiente) estabelecidas para os Postos de Combustíveis?
1
2
3
4
5

4- Neste Posto de combustível existe alguma prática que o Senhor(a) considera ser
ambientalmente correta?
a) Sim ( ) Especificar_______________________________________________________
c) Não ( )________________________________________________________________
d)Sem resposta ( )
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5- É dever do empreendendor fazer Planejamento de ação futura referente ao Sistema
de Gestão Ambiental?
1

2

3

4

5

6- O que empede à Implantação do Sistema de Gestão Ambiental nos Postos
Revendedores de combustíveis de Combustíveis?
EMPEDIMENTOS 1
Custo elevado
Falta de Recurso
financeiro
Falta
de
infraestrutura
do
emprenedimento
Falta de Informação
Falta de capacitação
dos Funcionários
Resistência
ás
mudanças
Complexidade
do
*SGA na avaliação e
identificação
das
oportunidades
Difícil
acesso
a
Tecnologia
Ausência
de
supervisão efetiva
Legislação ambiental
Falta de incentivos
dos orgaos públicos

2

3

4

5

* Sistema de Gestão Ambiental
7- De uma maneira geral, o Senhor considera fácil a implantação do Sistema de Gestão
Ambiental nos Postos Revendedores de Combustíveis?
1

2

3

4

5

8-Como empreendedor, é necessário se ter consciencia da importância dos seguintes
itens como BENEFICIOS à Implantação do Sistema de Gestão Ambiental nos Postos
Revendedores de Combustíveis?
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BENEFICIOS
Redução
dos
custos
Maior
Eficiência dos
recursos
Proteção
ambiental
(Decréscimo da
poluição global)
Atitudes
e
comportamentos
ambientais
Conscientizaçao
ambiental
Difrencial
(vantagem
competitiva)
Não
geração,
minimização ou
reciclagem dos
resíduos
Melhora
da
qualidade
do
seviço
Melhoria
da
imagem
da
Empresa
Aprimoramento
das condições
de trabalho
Satisfação dos
consumidores
Melhor
adequação aos
padrões
ambientais

1

2

3

4

5

9- É importante o treinamento dos funcionários nos itens: manutenção, operação,
segurança e proteção ambiental deste empreendimento, com o objetivo de lidar com
problemas que comprometem o meio ambiente?
1

2

3

4

5

10- O sistema de gestão ambiental contribui para melhoria da qualidade ambiental do
seu emprenndimento?
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1

2

3

4

5

11- Há quanto tempo este Posto de Combustível funciona?

Menos que 1
ano

1 – 5 anos

6 - 10 anos

11 – 15 anos

Mais de 15 anos

2º Grau

3º Grau

Pós-graduação

12- Qual o seu grau de instrução?
Sem
escolaridade

1º grau
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