
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO POTENCIAL POLUIDOR DA ATIVIDADE 

DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS NA 

CIDADE DE NATAL (RN): JUSTIFICATIVAS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DA ROTULAGEM AMBIENTAL (SELO 

VERDE) 

 

 

 

 

José Correia Torres Neto 

Orientador: Prof. Dr. Luis Guilherme Meira de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

Março de 2012 



2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO POTENCIAL POLUIDOR DA ATIVIDADE 

DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS NA 

CIDADE DE NATAL (RN): JUSTIFICATIVAS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DA ROTULAGEM AMBIENTAL (SELO 

VERDE) 

 

 

 

Dissertação submetida à 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Como parte dos requisitos para a obtenção do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

José Correia Torres Neto 

 

Orientador: Prof. Dr. Luis Guilherme Meira de Souza 

 

 

Natal – RN 

Março de 2012 



3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

ESTUDO DO POTENCIAL POLUIDOR DA ATIVIDADE 

DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS NA 

CIDADE DE NATAL (RN): JUSTIFICATIVAS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DA ROTULAGEM AMBIENTAL (SELO 

VERDE) 

 

 

José Correia Torres Neto 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de 

MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

Sendo aprovada em sua forma final 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Luis Guilherme Meira de Souza – UFRN - Orientador 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Luis Guilherme Meira de Souza – UFRN - Orientador 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Ângelo Roncalli Oliveira Guerra– UFRN 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. José Nildo Galdino – CTGAS-ER 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho 

Ao meu pai, José Correia Filho, in memorian 

A minha mãe, Maria Irene Ribeiro Correia 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço imensamente 

Prof. Dr. Luis Guilherme Meira de Souza, 

Prof. Dr. Ângelo Roncalli de Oliveira Guerra 

e a querida amiga Kaline Sampaio de Araújo 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mais tola das virtudes é a idade. Que significa ter quinze, dezessete, dezoito ou vinte 

anos? Há pulhas, há imbecis, há santos, há gênios de todas as idades. 

Nelson Rodrigues 

 

Tudo em mim é a tendência para ser e seguir outra coisa; uma impaciência da alma 

consigo mesma, como com uma criança inoportuna; um desassossego sempre crescente 

e sempre igual.  

Fernando Pessoa 



7 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a análise dos dados colhidos pelos peritos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e do Ministério Público Estadual referentes à situação 

dos postos de revenda de combustíveis líquidos, suas formas de armazenamento e o seu 

aparato técnico para o exercício das funções principal (abastecimento de veículos) e 

secundária (lavagem de veículos, armazenamento de óleo usado, troca de óleo etc.).  Os 

dados apresentados foram analisados sob a configuração da Cidade de Natal (RN) e 

levando-se em consideração suas características, potencialidades e fragilidades. Daí por 

diante, discutiu-se sobre o potencial poluidor da atividade de revenda de combustíveis 

líquidos na cidade e as disposições legais direcionadas para a implantação do Selo 

Verde. A discussão apresentada envolve principalmente três agentes: o ambiental, o 

legal e o técnico, aplicados aos 110 postos de revenda de combustíveis analisados. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente; Combustíveis; Impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the analysis of data collected by Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte and State Public Prosecution Office experts concerning to current 

situation of liquid fuel resale stations, its forms of storage and its technical apparatus for 

the performance of primary functions (supply of vehicles) and secondary (car washing, 

storage of used oil, oil change etc.). The data presented were analyzed in the setting of 

the city of Natal (RN) and considering its characteristics, potentialities and weaknesses. 

Thereafter, it was discussed liquid fuels resale pollution potential in the city and legal 

provisions directed to implementation of Green Seal. The discussion involves three 

agents: environmental, legal and technical ones, applied to all 110 resale fuel stations 

which were analyzed. 

 

 

KEYWORDS: Environment; Fuel; Environmental impact. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Trabalho 

 

1.1.1 Problemas decorrentes do armazenamento de combustíveis líquidos: uma 

breve introdução 

 

Uma das principais causas da contaminação do solo pelos postos de revenda de 

combustíveis líquidos é o vazamento apresentado em tanques de armazenamento e/ou 

tubulações desses combustíveis. Além disso, existe o descarte de águas utilizadas em 

lavagens de veículos, direcionamentos inadequados de óleos, filtros, materiais de 

limpeza usados, os desperdícios de combustíveis nos momentos de abastecimentos de 

veículo e o recebimento de combustíveis nas áreas de tancagem, conforme apresentado 

na figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Derramamento no recebimento de combustível na área de tancagem. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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Derramamentos dessa natureza em postos que não dispõem de instalações 

ecologicamente adequadas à operação de revenda representam dois perigos iminentes 

para a população: podem causar a contaminação ao lençol freático pelo combustível que 

escoa para o solo por entre os paralelepípedos e também representa potencial risco de 

explosão e fogo. 

Esses percentuais apontavam, na década de 1990, um número estimado de 

tanques subterrâneos na ordem de 100.000 unidades, segundo Sandres e Mainer apud 

Yukizaki (1993). Em 2009, existiam na cidade de Natal 473 tanques de combustível 

instalados nos 110 postos de revenda. 

De acordo com Sandres e Mainer (2005), esses vazamentos representam, de 

certa forma, um perigo à população, não só porque eles podem causar a contaminação 

do lençol freático, mas também por causa do risco de explosão e fogo. 

Com o elevado número de tanques de combustíveis instalados em centros 

urbanos, coloca-se em risco tanto o meio ambiente quanto a população do seu entorno. 

Geralmente, ainda segundo Sandres e Mainer (2005), os vazamentos de combustível 

ocorridos nos postos de revenda de combustível podem ser originados de:  

 

 Corrosão interna ou externa das tubulações e dos tanques subterrâneos;  

 Falhas e/ou pequenas fissuras nas partes soldadas; 

 Erros operacionais de montagem e/ou de manutenção nos tanques subterrâneos; 

 Derramamento superficial de combustível durante o procedimento de 

abastecimento destes tanques subterrâneos. 

 

Faz-se necessário acrescentar ainda a possível contaminação por: 

 

 Transbordamento durante o recebimento de combustível e 

 Poluição atmosférica pelos respiros dos tanques e/ou descargas não seladas. 

 

As contaminações devido aos vazamentos não controlados atingem as galerias e 

as instalações do subsolo urbano e, com isso, a possibilidade de contaminar o lençol 

freático é bastante significativa. Outros riscos são inerentes aos referidos vazamentos, 

como o risco de incêndio e de explosão pela quantidade de vapor de gasolina confinadas 

nas tubulações e galerias. 
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Sandres e Mainer apud Foster et al. (1993) apontam que os acidentes ambientais 

na América Latina, por exemplo, podem resultar numa carga poluente descontínua no 

subsolo envolvendo muitas vezes derivados de petróleo e/ou substâncias químicas 

perigosas. 

Essa carga pode ser também decorrente de transporte, de vazamentos devido às 

falhas operacionais ou à corrosão das tubulações, dos tanques etc. As proporções e a 

amplitude do risco de poluição pelos vazamentos vão depender das condições 

hidrogeológicas
1
 da região onde está localizado o posto de gasolina. 

Os tanques subterrâneos de combustíveis em geral estão sujeitos à corrosão 

interna e externa, respectivamente, pelos produtos e pelas condições ambientais 

reinantes, como apresentam Mainier et al. (1994). A utilização de revestimentos 

adequados e o dimensionamento correto para resistir ao ataque de combustíveis e dos 

contaminantes corrosivos são critérios de projeto que reduzem a possibilidade de 

futuros vazamentos. 

Em tanques subterrâneos, podem ocorrer dois tipos de corrosão: a corrosão 

eletroquímica e a corrosão eletrolítica. O processo corrosivo é função das características 

do solo (úmido, arenoso, salino etc.), pH, permeabilidade do solo, presença de bactérias 

e de poluentes. 

A corrosão eletrolítica – que também é observada em tubulações de petróleo, de 

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

gasolina – é caracterizada como um processo eletroquímico que se dá com aplicações de 

corrente elétrica externa, tornando-se um processo não espontâneo de corrosão 

provocada por correntes de fuga, também chamadas de “parasitas” ou “estranhas”.  

Essas correntes são conduzidas pelo solo, oriundas dos sistemas de corrente 

contínua aterrados, como as ferrovias eletrificadas, os metrôs, as máquinas de solda e as 

tubulações de terceiros (gasodutos, oleodutos e adutoras) com proteção catódica. 

Em centros urbanos, os postos de combustíveis são construídos em locais 

próximos às instalações que promovem essas correntes de fuga para o solo e, com isso, 

os tanques são intensamente corroídos. As corrosões podem se apresentar de maneira 

discreta, através de pequenos furos no metal, que está em contato direto com o solo, ou 

nos pontos em que os revestimentos apresentam falhas construtivas. 

                                                 
1 São as condições estudadas em relação às águas subterrâneas observando-se o seu 

movimento, volume, distribuição e qualidade. 



19 

 

É indiscutível que nos últimos anos ocorreram progressos significativos na área 

de novos materiais para tanques de armazenamento de combustíveis, mas os custos 

ainda são os grandes inibidores da aplicação prática.  

Por esse motivo, os tanques metálicos ainda permanecem como os mais usados. 

Eles apresentam excelente resistência mecânica, facilidade de construção/instalação e de 

soldagem e baixo custo. Esse contexto induz a certeza da ampliação dos fenômenos de 

corrosão, convergindo para um aumento dos riscos de acidentes e de passivos 

ambientais. 

Em contraposição à situação descrita a Resolução n° 237 do CONAMA, a 

ABNT NBR 13.785:2003: Posto de Serviço – Construção de tanques atmosféricos 

de parede dupla, jaquetado e a ABNT 13.786: Posto de serviço — Seleção dos 

equipamentos para sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis 

estabelecem, respectivamente, os critérios para a instalação de postos de revenda de 

combustíveis líquidos, os requisitos gerais para fabricação de tanques destinados a 

postos revendedores e postos de abastecimentos e a seleção de equipamentos. 

Em “Uma visão crítica das contaminações ambientais provocadas por 

vazamentos em postos de gasolina” são apresentados elementos importantes para 

análises futuras sobre os impactos ambientais causados pelos tanques de 

armazenamento de combustíveis líquidos quando se aponta que 

 

A mídia e a literatura especializada mostram que a corrosão e a contaminação 

ambiental são permanentes desafios ao homem, pois quanto mais a ciência 

cria e evolui e a tecnologia aplica e avança, mais esses dois problemas 

encontram espaços e maneiras de se fazerem presentes;  

A proteção catódica pode ser considerada como uma técnica de preservação 

ambiental com sucesso quando utilizada na proteção externa dos tanques 

subterrâneos de aço-carbono, de paredes simples, sujeitos às ações das 

correntes de fuga provenientes de sistemas elétricos aterrados; 

É importante ressaltar a necessidade de proteção anticorrosiva em tubulações 

e em tanques de armazenamento de combustíveis de paredes simples diante 

da responsabilidade social de preservação do meio ambiente, principalmente, 

com relação às contaminações do lençol freático;  

É fundamental estabelecer um programa e/ou o monitoramento permanente 

que possam avaliar a possibilidade de contaminações do benzeno existente na 

gasolina; dadas as características tóxicas e perigosas para a saúde humana do 

benzeno existente na gasolina, o programa de monitoramento permanente 

deve ser estendido visando a proteção dos frentistas dos postos de gasolina;  

É essencial estabelecer uma política, com base no direito ambiental, que 

possa responsabilizar os causadores de vazamentos e/ou contaminações, 

diretas ou indiretas, oriundas de postos de gasolina;  

O licenciamento ambiental dos postos de gasolina fornece conhecimento aos 

órgãos ambientais para exigirem procedimentos e equipamentos preventivos, 

atribuindo responsabilidade de remediação e descontaminação do solo aos 

proprietários dos postos e distribuidoras (SANDRES E MAINER, 2005). 
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O consultor de Meio Ambiente e membro do Conama e da Comissão de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente do Instituto Brasileiro do Petróleo, Roberto Roche, em 

palestra proferida no dia 24 de maio de 2006, ainda acrescenta que 

 

Os postos podem perder as licenças e acabar fechando os pontos comerciais. 

Pior do que isso: podem receber multas pesadas por poluírem o solo, e, 

conseqüentemente, os lençóis freáticos. Essas multas podem chegar até a R$ 

50 milhões, dependendo do tipo de agressão ocorrida contra o meio ambiente 

(ROCHE, 2006). 

 

São estimados em torno de R$ 350.000,00 a R$ 450.000,00 mil reais para um 

estabelecimento se adequar às normas do CONAMA e da ABNT. Um posto 

ecologicamente correto deve possuir vários equipamentos e elementos-chave. Pode-se 

mencionar alguns deles, a saber: tanques com parede dupla (tanques ecológicos), 

válvulas para manutenção da pressão negativa na sucção entre tanque e bombas 

(checkvalves), válvulas de recuperação de vapores nos respiros, piso de concreto 

impermeável na área de abastecimento e dos tanques (área de tancagem), canaletas no 

entorno da pista e área de tancagem para atuarem como calhas-guia da água oleosa, 

recipientes de contenção em geral (sumps, spills etc.), válvulas antitransbordamento nos 

tanques, bocais para descarga selada e caixa separadora de água e óleo. O objetivo de 

todo esse conjunto é sempre de evitar que combustíveis e outras substâncias nocivas ao 

solo cheguem ao lençol freático. 

Alguns pontos foram abordados pelo consultor. Um deles foi a localização dos 

postos, em que ele aponta 

 

(...) quatro tipos de classificação de risco. A terceira é a mais radical, que diz 

que em locais como shoppings, igrejas e comércios com fluxo permanente de 

pessoas não se pode ter um estabelecimento desse tipo a menos de 50 metros 

(ROCHE, 2006). 

 

 

Associados aos postos de revenda de combustíveis estão os estabelecimentos de 

lavagem de automóveis, as concessionárias e os adulteradores de combustíveis, que não 

têm a consciência de preservar o meio ambiente. 

Para Roche, a situação está preocupante, e este afirma que 

 

em locais que já sofreram com contaminação do solo, a população apresenta 

um nível elevado de câncer de fígado e rins, derivados da água impura, que 

contêm hidrocarboneto. (ROCHE, 2006) 
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 É fato que nos vários casos já conhecidos no Brasil e registrados no passado 

referentes a vazamentos em tanques de armazenamento de combustíveis líquidos em 

postos de gasolina houve danos significativos ao meio ambiente e o comprometimento 

da segurança e da qualidade de vida no entorno das instalações. 

 Segundo Mainer et al. (1996), a corrosão interna e/ou externa e as falhas nas 

regiões soldadas ou até mesmo os erros operacionais de manutenção e de montagem 

desses tanques de aço-carbono resultam em vazamentos de produtos para as bases de 

fundação, podendo atingir as instalações de esgoto e de água municipais. 

 No artigo “Contaminações ambientais provocadas por vazamentos de tanques de 

postos de gasolina”, apresentado no 2º Seminário Fluminense de Engenharia, realizado 

durante a 4ª Semana de Engenharia na Universidade Federal Fluminense, Mainer et al. 

(1996) propõem algumas técnicas de proteção anticorrosiva, de avaliação, de 

descontaminação e de monitoramento das contaminações. 

Agregada às técnicas, a proposta estende-se em conscientizar o profissional da 

área sobre a responsabilidade social de desenvolver projetos que possam contemplar a 

preservação do meio ambiente e propõe incluir nos projetos o estudo geológico e 

hidrológico da região, proteção corrosiva adequada e inspeções do tanque, bem como 

sua instalação. Na conclusão do artigo, os autores enfatizam que 

 

a sociedade organizada e o governo estabeleçam responsabilidade civil e 

social dos projetistas e proprietários dos postos de serviço com relação às 

contaminações ambientais. (MAINER ET AL. 1996)  

 

Apesar do alto investimento para a adequação ambiental, na cidade de Natal/RN 

já existe uma consciência da comunidade acadêmica (Universidade), do Ministério 

Público, dos Órgãos Ambientais e dos proprietários de postos de combustíveis sobre a 

questão do armazenamento de combustíveis líquidos e o potencial poluidor dessa 

atividade. 

 Em artigo “O direito ambiental, a água e sua proteção legal: uma avaliação da 

contaminação da água subterrânea por postos de combustíveis na região de San Vale, 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil”, publicado na Revista Âmbito Jurídico, edição nº 

21, de 31 de maio de 2005, é apresentada uma avaliação da contaminação da água 

subterrânea por postos de combustíveis na região de San Vale, em Natal, Rio Grande do 

Norte. 
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Segundo Coriolano (2005), a pesquisa é desenvolvida com o objetivo principal 

de caracterizar a presença de hidrocarbonetos constituintes de combustíveis automotivos 

em águas subterrâneas na região do Loteamento San Vale, Bairro de Candelária, 

Natal/RN, mostrado na figura 2, obtendo-se conclusões a respeito da existência ou não 

de contaminação na área objeto de avaliação, dando um enfoque jurídico e social ao 

tema. 

 

Figura 2 – Região do San Vale. 

Fonte: http://maps.google.com.br/maps? Acesso em 25 de maio de 2010. 

 

 Este trabalho aborda os possíveis problemas ambientais causados pelo 

armazenamento inadequado dos combustíveis líquidos em postos de vendas, utilizando 

como base o trabalho apresentado por Coriolano, que procurou 

 

 Contextualizar o tema em questão, especialmente em matéria 

constitucional, proporcionando conhecimentos básicos sobre dano 

ambiental em geral e específico ao tema e identificar a possível 

contaminação na água subterrânea proveniente de vazamento de 

combustíveis em postos de abastecimento, através de um monitoramento, 

onde serão coletadas amostras de água na região do San Vale, em locais 

próximos aos postos de combustíveis. As amostras serão analisadas em 

laboratório (Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – LCL/UFRN).  Esse laboratório possui 
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renome internacional, sendo um dos mais conceituados, referência no 

Brasil, pela sua estrutura física e profissional; 

 Avaliar o potencial de perigo (bens a proteger, mananciais, conseqüências à 

saúde); 

 Identificar o dano ambiental proveniente dos postos de combustíveis na 

área estudada e suas conseqüências jurídicas e sócias; 

 Inserir a sociedade e o Poder Público na cobrança de instrumentos 

preventivos ligados ao assunto e ao meio ambiente de uma forma geral; 

 Enfocar, no caso dos danos ambientais, os aspectos da responsabilidade 

civil, penal e administrativa, bem como cobrar a atuação do Ministério 

Público; 

 Realizar um estudo prático sobre o tema, oferecendo propostas na tentativa 

de solucionar os possíveis problemas detectados, fruto desta pesquisa 

(CORIOLANO, 2005). 

  

A especificidade do trabalho apresentado, segundo Coriolando (2005), é 

direcionada à análise de possíveis fatores que possam comprometer a qualidade da água 

subterrânea em Natal /RN, mais precisamente na região do Loteamento San Vale, no 

bairro de Candelária, na capital do Rio Grande do Norte. 

Esse loteamento caracteriza-se, segundo a Lei 07/94, que versa sobre o Plano 

Diretor da Cidade de Natal, como sendo uma Zona de Proteção Ambiental, fazendo 

parte de uma subzona de conservação, compreendendo, entre outros, o campo dunar de 

Pitimbu, Candelária, Cidade Nova e Guarapes (Art. 21, inciso II, “b”, da mesma lei), 

além de corresponder a um importante local de acúmulo de água em subsuperfície por 

se tratar de um sistema de dunas por onde a água da chuva é “filtrada” pelos sedimentos 

típicos.  

 O lençol freático existente na região de Natal, por sua extensão e sua qualidade, 

é uma importante fonte de abastecimento de água para a população da cidade. A enorme 

presença de postos de combustíveis e a possível infiltração de substâncias tóxicas 

decorrentes, muitas vezes, de vazamentos de combustíveis, juntamente com o grande 

avanço populacional, promovem um comprometimento das águas subterrâneas e 

superficiais. 

 Os postos de abastecimento de combustíveis correspondem a uma atividade 

potencialmente poluidora da água subterrânea, que pode ocorrer pelas seguintes causas: 

 

 Infiltração de combustível no subsolo por manuseio impróprio de 

combustível: derrame (vazamento “as gotas”) durante o abastecimento de 

automóvel; 

 Vazamentos e infiltração de combustível devido a defeitos técnicos 

(tubulações): tanques subterrâneos de estocagem e bombas, encanamento de 

esgoto; 
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 Infiltração de combustíveis no subsolo ou no sistema de drenagem da água 

pluvial devido a vazamentos acidentais ocorridos durante abastecimento 

dos tanques subterrâneos de estocagem (super-abastecimento); 

 Infiltração de resíduos do posto (p. ex. óleo usado, filtros de óleo) no 

subsolo devido à estocagem inadequada ou manuseio impróprio de resíduos 

do posto (p. ex. na área de troca de óleo, lavagem de automóvel). 

 Para verificação da real situação do manancial hídrico da região, a presente 

pesquisa propõe um monitoramento incluindo coleta de água em poços de 

água próximos a postos de combustíveis (CORIOLANO, 2005). 

 

 

De acordo com matéria publicada no Caderno de Economia do Diário de Natal 

de 14 de maio de 2010, existe um total de 110 postos de combustíveis da cidade do 

Natal que precisam aderir às novas normas do Programa de Adequação Ambiental para 

evitar a contaminação do aquífero que abastece a cidade. A contaminação provocada 

pelos combustíveis líquidos derivados de petróleo pode promover doenças cancerígenas 

e, do total de postos informados pelo periódico, 15 deles já tinham assinado o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) na época. Desses 15 estabelecimentos, apenas um, 

situado na Zona Norte da cidade, encontrava-se, naquela data, em plena legalização e 

obedecendo todas as orientações normativas referentes ao armazenamento de 

combustíveis líquidos.  

Na mesma matéria, existe a informação de que, no dia anterior, 13 de maio de 

2010, realizou-se uma audiência pública no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, 

onde se reuniram a Promotoria do Meio Ambiente, proprietários de postos de 

combustíveis, representantes da UFRN, SEMURB (Secretaria do Meio Ambiente e 

Urbanismo do Município de Natal), Sindicato dos Trabalhadores de Postos de 

Abastecimento do Rio Grande do Norte (SINDPOSTOSRN) e o Corpo de Bombeiros 

com o intuito de mobilizar os proprietários dos postos que ainda não se encontravam 

regularizados a se adequarem ao modelo padrão do TAC. 

Já o periódico Tribuna do Norte, em matéria publicada em 18 de Abril de 2010 

sob o título “Água contaminada por gasolina”, informou que a Comissão de Trabalho 

instituída pelo Ministério Público realizou testes de estanqueidade
2
 em postos de 

combustíveis líquidos na cidade do Natal.  

A matéria também aponta que o Ministério Público já interditou, até aquela data 

[data da veiculação da matéria], 27 postos e que o lençol freático da cidade pode já estar 

contaminado com combustíveis líquidos que vazam dos mais de 100 postos instalados.  

                                                 
2
 Método que avalia a estanqueidade dos Sistemas de Armazenamento Subterrâneos de Combustíveis 

(SASC). 
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O jornal informou ainda que, com base no levantamento prévio da Comissão, 

85% dos postos de combustíveis líquidos da capital apresentam problemas nos tanques 

de armazenamento e/ou nas suas respectivas linhas (tubulações que transportam os 

combustíveis líquidos dos tanques de armazenamento às bombas de abastecimento), 

promovendo o vazamento dos combustíveis armazenados e transportados. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o potencial poluidor da revenda de combustíveis líquidos em Natal 

(RN) e apresentar argumentos para a Rotulagem Ambiental e para a implantação do 

Selo Verde. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar os diversos meios de armazenamento de combustíveis líquidos da 

cidade do Natal /RN, seus métodos e materiais utilizados. 

 Apresentar os registros históricos do armazenamento de combustíveis líquidos 

na região da Grande Natal. 

 Avaliar qualitativamente o potencial poluidor do armazenamento de 

combustíveis líquidos. 

 Apontar argumentos sobre a rotulagem ambiental para a aplicação junto aos 

postos de abastecimentos e as respectivas justificativas para a implantação do 

Selo Verde em Natal/RN. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O armazenamento de combustíveis líquidos 

 

 Sandres e Mainier (2005), no artigo apresentado no VIII Simpósio de 

Administração de Produção, Logística e Operações Internacionais – SIMPOI 2005 – 

FGV-EAESP, denominado “Estudo de Modelo de Proteção de Tanques Subterrâneos 

como Proposta de Gestão Ambiental em Postos de Gasolina”, apresentam como 

proposta para um sistema de gestão ambiental um modelo alternativo de proteção de 

tanques subterrâneos com o objetivo de controlar as contaminações ambientais causadas 

por postos de gasolina, já que 

 

Os vazamentos e/ou derramamentos de gasolina para o solo e, 

conseqüentemente, a contaminação dos aqüíferos constituem uma grande 

preocupação ambiental, principalmente, para as fontes de abastecimento de 

água potável (SANDRES E MAINIER, 2005). 

 

 

Como também 
 

Grande parte dos constituintes da gasolina é pouco solúvel em água; tal fato 

indica que parcialmente a gasolina ficará impregnada no solo sob a forma 

líquida (SANDRES E MAINIER, 2005). 

 

Os progressos no desenvolvimento de alguns materiais são evidentes, mas o 

preço, como fator limitante para a fabricação e comercialização em escalas 

consideráveis, ainda impede a aplicabilidade em sistemas de armazenamento de 

combustíveis líquidos. O aço ainda é o material mais utilizado para a fabricação de 

dutos e tanques de armazenamento de combustíveis líquidos pelo seu preço e pelas suas 

facilidades de construção e de soldagem. 

Na atualidade, os dutos e tanques são utilizados além do transporte e 

armazenamento da gasolina e se estendem para outros combustíveis e produtos que não 

possuem as mesmas características da gasolina.  

Por esse motivo, o projeto de dutos e tanques não está apenas limitado ao 

transporte, ao armazenamento e aos custos de fabricação, mas também à sua resistência 

à corrosão, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, procedimentos de 

manutenção e ao seu destino final. 

A resolução nº 273 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que 

trata dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, e a norma 
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NBR 13785:2003 (Posto de serviço – Construção de tanque atmosférico de parede 

dupla, jaquetado), de junho de 2003, que estabelece os requisitos gerais para fabricação 

de tanques de aço-carbono, cilíndricos e com parede dupla, apresentam as exigências 

técnicas, legais e normativas para o licenciamento ambiental e a construção e instalação 

de tanques para o armazenamento de combustíveis líquidos em postos de abastecimento.  

É importante ressaltar que, além dos critérios técnicos, legais e normativos, é 

necessário um sistema de gestão ambiental que seja gerenciado pelos postos de 

armazenamento de combustíveis líquidos.  

 Sandres e Mainier (2005), apud Ambienta Brasil (2004), apontam que a gestão 

ambiental empresarial está essencialmente voltada para organizações, ou seja, 

companhias, corporações, firmas, empresas ou instituições, e pode ser definida como 

sendo um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e operacionais que 

levam em conta a saúde e a segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente, 

através da eliminação ou minimização de impactos e danos ambientais decorrentes do 

planejamento, implantação, operação, ampliação, relocação ou desativação de 

empreendimentos ou atividades, incluindo todas as fases do ciclo de vida de um 

produto. 

 As normas NBR ISO 9001/2008 (Sistema de gestão da qualidade – Requisitos), 

NBR ISO 14001/2004 (Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para 

uso) e OHSAS 18001/1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series
3
) são as 

referências normativas para um sistema de gestão ambiental que pode ser aplicado a um 

posto de armazenamento ou de abastecimento de combustíveis líquidos, pois estes  

 

são considerados potenciais poluidores do meio ambiente, no mundo todo; as 

legislações ambientais brasileiras vigentes vêm exigindo dessas empresas 

mudanças de conduta em relação às contaminações ambientais, como 

também vem punindo, com multas que podem chegar até a R$ 50 milhões, 

aqueles que continuam gerando problemas ambientais e se encontram em 

situação irregular. Desta forma, os postos de gasolina vêm investindo 

intensamente em uma política ambiental, visando garantir a saúde, segurança 

e preservação do meio ambiente, buscando, através do desenvolvimento 

sustentável, uma melhoria contínua da qualidade de vida (SANDRES E 

MAINIER, 2005). 

 

 Nesse contexto, o sistema de gestão ambiental desenvolvido por essas empresas 

é composto de ações relativas à segurança, à proteção do meio ambiente e à saúde dos 

empregados e a sua implantação está intimamente ligada aos treinamentos com 

                                                 
3
 Série de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional  
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frentistas e gerentes; planos de ação ambiental; elaboração de planos de emergência; 

treinamento operacional; consultoria especializada; acompanhamento da legislação 

ambiental; educação ambiental; conscientização das responsabilidades ambientais; 

implantação de projetos que promovam produtos, processos e serviços que causem o 

menor efeito agressivo ao meio ambiente. 

 Ainda no artigo apresentado no VIII Simpósio de Administração de Produção, 

Logística e Operações Internacionais – SIMPOI 2005 – FGV-EAESP, Sandres e 

Mainier (2005) relacionam algumas observações em um sistema de gestão ambiental em 

postos de combustíveis. São eles: 

 

· A mídia e a literatura especializada mostram que a corrosão e a 

contaminação ambiental são permanentes desafios ao homem, pois quanto 

mais a ciência cria e evolui e a tecnologia se aplica e avança, mais esses dois 

problemas encontram espaços e maneiras de se fazerem presentes; 

· A corrosão que ocorre nos tanques enterrados de gasolina é função das 

características físico-químicas do solo e da presença de correntes parasitas. O 

seu controle depende do conhecimento desses fatores; 

· Os impactos causados por um vazamento subterrâneo de gasolina afetam 

intensamente a segurança e a saúde dos cidadãos e o meio ambiente; 

· A gestão ambiental é uma ferramenta de grande utilidade e deve ser 

obrigatoriamente aplicada a todos os postos de gasolina, em busca da 

melhoria contínua para a qualidade de vida da população; 

· É essencial estimular a formação da responsabilidade técnica e social dos 

fabricantes de todos os equipamentos utilizados nas instalações dos postos de 

gasolina; 

· Os experimentos de laboratório mostraram que falhas no revestimento de 

resina termofixa reforçada com fibra de vidro na presença de solo agressivo 

e/ou correntes parasitas podem causar corrosão localizada, inviabilizando 

esse tipo de proteção; 

· O novo modelo de proteção ambiental proposto neste trabalho, para ser 

utilizado em postos de gasolina, pode ser considerado como uma alternativa a 

ser estudada em substituição aos tanques jaquetados de parede dupla 

(SANDRES E MAINER, 2005). 

 

 

 Os combustíveis com grande ênfase comercial são a gasolina, o álcool e o óleo 

diesel, que são armazenados pelos postos em tanques subterrâneos. Dentre esses 

combustíveis, a gasolina, em centros urbanos, possui um destaque maior pelo seu 

elevado consumo. 

 A gasolina é uma mistura complexa de derivados do petróleo, sendo constituída 

por uma extensa composição, com maior parte dos seus constituintes classificados como 

alifáticos
4
 ou como aromáticos

5
. A composição da gasolina está relacionada com o 

                                                 
4
Os compostos alifáticos incluem constituintes como o butano, o penteno e o octano. 

5
Os compostos aromáticos incluem constituintes como o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno e os xilenos 

(BTEX). 
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petróleo que a originou, com o processamento utilizado para o seu refinamento e 

também com a existência ou não de aditivos para minimizar seus efeitos ao meio 

ambiente, aumentar a sua performance e reduzir os desgastes mecânicos, segundo 

Penner (2000).  

O Decreto nº 2.607, de 28 de maio de 1998, determina que, no Brasil, a gasolina 

comercializada seja constituída de 76% de gasolina A (que sai da refinaria) e 24% de 

álcool etílico anidro combustível (etanol), caracterizando-se como gasolina C. 

 A infiltração de gasolina no solo e subsolo pode acontecer em função de algum 

acidente durante o processo de transporte; no entanto, as contaminações mais 

corriqueiras, segundo Sandres e Mainier (2004), ocorrem por vazamentos em dutos e 

tanques de estocagem subterrânea.  

 Nos vazamentos de gasolina identificados em tanques de armazenamento 

enterrados, a força gravitacional atua direcionando o fluido para as porções mais 

profundas do solo, enquanto que outras forças atuam na retenção desse combustível, que 

é adsorvido pelas partículas deste mesmo solo ou fica retido nos elementos porosos.  

O volume de combustível retido pelo solo é de grande importância, pois ele irá 

determinar tanto o grau de contaminação (residual) quanto o potencial de transporte e a 

contaminação das águas subterrâneas, considerando, ainda, as associações com produtos 

de lixiviação dos componentes do solo, conforme Duarte (2003). 

 Sandres e Mainier (2004) apontam que o solo contaminado pela gasolina é 

considerado um dos maiores potenciais de risco para a qualidade da água dos aquíferos, 

devido à formação de cinco fases da gasolina quando em contato com o solo. Essas 

fases podem ser classificadas como livre, residual, vapor, dissolvida e adsorvida. 

 Em algumas bibliografias se considera que as fases adsorvida, residual e vapor 

formam uma única fase, denominada adsorvida. As duas primeiras fases (livre e 

residual) correspondem ao produto puro em superfície, com a diferença de que, na fase 

livre, o produto apresenta mobilidade, podendo fluir e ser retirado por bombeamento, ao 

passo que a fase residual corresponde a gotas ou agrupamento de várias gotas isoladas 

no meio poroso, não móveis.  

A fase de vapor é representada pelo produto volatilizado e presente na zona não 

saturada do aquífero. A fase dissolvida corresponde ao produto dissolvido na água 

subterrânea e por ela transportado e, finalmente, a fase adsorvida corresponde às 

moléculas de produto que se aderem às partículas sólidas do aquífero, preferencialmente 

matéria orgânica e argila, nessa ordem. Os contaminantes transitam de uma fase para 
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outra e a sua permanência em cada fase é regida por propriedades físico-químicas, 

segundo Penner (2000). 

 Uma das preocupações principais em um vazamento e/ou derramamento de 

gasolina é a contaminação dos aquíferos (subterrâneos ou superficiais) que são usados 

como fonte de abastecimento de água para consumo da população e de animais. 

 A gasolina composta de centenas de componentes estará presente no subsolo 

como líquido em fase não aquosa (NAPL – Non-Aqueous Phase Liquid) e, devido à sua 

pouca solubilidade em água, dissolverá parcialmente. 

 Os hidrocarbonetos monoaromáticos, benzeno, tolueno, etilbenzeno e os três 

xilenos orto, meta e para, chamados compostos BTEX, são os constituintes da gasolina 

que têm maior solubilidade em água e, portanto, são os que primeiro irão atingir o 

lençol freático, conforme descrito por Corseuil e Marins (1997). 

 Além disso, Sandres e Mainier (2004) argumentam que o álcool anidro (24%) 

existente na gasolina comercializada no Brasil propicia maior solubilização desses 

compostos na água; consequentemente, maior probabilidade de contaminação do 

aquífero. Esses contaminantes são considerados substâncias perigosas por afetarem o 

sistema nervoso central e por causarem leucopenia
6
, leucemia

7
, câncer, vertigens e 

tremores no caso de exposições crônicas.  

 Os tanques de combustíveis em geral estão sujeitos à corrosão interna e externa, 

respectivamente, pelos produtos e pelas condições ambientais reinantes, conforme 

Mainier et al. (1994), e a corrosão interna pode ser evitada, geralmente, utilizando-se 

revestimentos adequados e dimensionamentos corretos para resistir ao ataque da 

gasolina, bem como ao ataque dos inesperados contaminantes corrosivos. 

 A corrosão eletroquímica é um processo espontâneo que ocorre quando o metal 

ou liga está em contato com um eletrólito, em que acontecem, simultaneamente, as 

reações anódicas e catódicas. A transferência dos elétrons da região anódica para a 

catódica é feita por meio de um condutor metálico, e uma difusão de ânions e cátions na 

solução fecha o circuito elétrico. 

 A corrosão eletrolítica se caracteriza por ser um processo eletroquímico que se 

dá com aplicações de corrente elétrica externa. Isso significa que é um processo não 

espontâneo de corrosão provocada por correntes de fuga, também chamadas de parasitas 

                                                 
6
 Diminuição do número de leucócitos no sangue. 

7
 Doença maligna dos órgãos hematopoéticos, da qual há vários tipos, e que tem como característica a 

proliferação e o desenvolvimento desordenado de leucócitos e de células precursoras deles, no sangue e 

na medula óssea. 
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ou estranhas. Correntes de fuga são correntes conduzidas pelo solo, oriundas dos 

sistemas de corrente contínua aterrados, como as ferrovias eletrificadas, os metrôs, as 

máquinas de solda e as tubulações de terceiros (gasodutos, oleodutos e adutoras) com 

proteção catódica.  

Esse fenômeno ocorre com frequência em tubulações de petróleo, de água 

potável, em cabos telefônicos enterrados, em tanques e tubulações de postos de gasolina 

etc. Geralmente, essas correntes são devidas às deficiências de isolamentos ou de 

aterramentos fora de especificações técnicas.  

Quando o posto de serviço está construído próximo a essas instalações, os 

tanques e as linhas podem ficar influenciados pelas correntes de fuga, sendo 

severamente corroídos. Normalmente, acontecem furos isolados nas instalações, por 

onde a corrente escapa para o solo, que apresenta o mecanismo proposto para a corrosão 

eletrolítica e mostra um alvéolo externo, único, localizado e com penetração total 

ocorrida em tubo de aço-carbono, enterrado e sujeito a correntes de fuga. 

 No Brasil, as novas normas que protegem o meio ambiente são bastante severas. 

A legislação tende a ser cada vez mais rigorosa, e já determina multas que podem 

chegar até a R$ 50 milhões, além do compromisso de recuperação do passivo ambiental. 

Sandres e Mainier (2004) apontam que as exigências em relação aos postos de gasolina 

aumentaram, quando estes foram incluídos na lista dos potenciais poluidores com base 

na Lei de Crime Ambiental nº. 9605, promulgada em 12 de fevereiro de 1998. 

 Essa lei dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

lesivas ao meio ambiente, responsabilizando, inclusive criminalmente, as pessoas 

jurídicas, bem como seus representantes legais. A pena para o crime ambiental é de um 

a quatro anos, além da multa. 

 Os postos de revenda de gasolina ficaram ainda mais em evidência com a edição 

da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente nº 273, de novembro de 2000, 

que considera 

 

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; 

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; 

os riscos de incêndio e explosões decorrentes desses vazamentos, 

principalmente, pelo fato de que parte desses estabelecimentos localizam-se 

em áreas densamente povoadas (CONAMA, 2000). 
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 Em virtude do aumento de vazamentos, da manutenção inadequada ou 

insuficiente, da obsolescência do sistema e equipamentos e da falta de treinamento de 

pessoal, da ausência e/ou uso inadequado de sistemas confiáveis para a detecção de 

vazamento, da insuficiência e ineficácia de capacidade de resposta frente a essas 

ocorrências e, em alguns casos, pela dificuldade de implementar as ações necessárias, a 

resolução aprovada pela Câmara Técnica do CONAMA em 29 de novembro de 2000 

diz que, a partir de 2001, os postos de gasolina, bem como os postos de abastecimento 

de operadoras de transporte de passageiros e de cargas, unidades retalhistas e postos 

flutuantes são obrigados a obter licenciamento ambiental e cadastro no órgão federal do 

meio ambiente, o IBAMA. 

 Um dos objetivos da resolução é reduzir riscos de vazamento de combustível, 

evitando, assim, a contaminação dos lençóis freáticos, esgotos e rios. Outro objetivo é 

aumentar a segurança no entorno dos postos. Além da licença ambiental, a resolução do 

CONAMA determina que o posto seja instalado em área prevista no plano diretor da 

cidade, que mantenha condições corretas de armazenamento e conte com pessoal 

treinado para atuar em casos de vazamento e local apropriado para depósito de efluentes 

oleosos. 

 É estabelecido também que todos os projetos de construção, modificação e 

ampliação dos postos de gasolina deverão ser feitos de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e aprovadas pelos órgãos 

ambientais de estados e municípios.  

 Na venda ou no encerramento das atividades do posto, o proprietário é obrigado 

a comunicar ao órgão ambiental e também a apresentar a certificação dos equipamentos 

e sistemas de armazenamento e distribuição dos produtos, com avaliação e testes a cada 

cinco anos de operação, com base nas normas do Sistema Brasileiro de Certificação. 

 Ocorreram progressos significantes nas últimas duas décadas no 

desenvolvimento de novos materiais, alcançando todos os segmentos industriais, mas 

limitando-se nos custos. O preço do quilograma do aço ainda é muito aquém do preço 

de outros materiais (alumínio, plástico reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável e 

titânio). Agregado ao baixo custo, o aço apresenta uma excelente resistência mecânica e 

facilidades de construção e de soldagem, convergindo em um uso intensivo na 

fabricação de tanques de combustíveis líquidos. 

 

Em contrapartida, pela amplitude do uso é de se esperar que a exposição à 

corrosão, dependendo do tipo de solo, também ocorra de maneira ampla. No 
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passado, os tanques de aço-carbono eram projetados e construídos apenas 

para armazenar gasolina. Os itens segurança, inspeção interna, resistência à 

corrosão, responsabilidade social, compromissos com o meio ambiente e 

visão de futuro não eram premissas fundamentais consideradas no projeto, na 

fabricação e na utilização destes tanques subterrâneos. O custo e a facilidade 

de construção eram os itens que realmente importavam. Atualmente, com 

base nas exigências da Resolução n° 273 do CONAMA e da ABNT NBR 

13.785 (ABNT, 2003), os novos tanques devem ter paredes duplas, ou seja, 

um sistema constituído de tanque interno construído em aço-carbono e um 

tanque externo (de aço-carbono ou de poliéster reforçado com fibra de vidro) 

envolvendo o tanque interno. A gasolina é armazenada no tanque interno e 

qualquer vazamento é indicado nesta interface entre os dois tanques. Além 

disso, devem possuir bocas de visita para inspeção interna (SANDRES E 

MAINIER, 2004).  

 

2.2. Potencialidades de contaminação e Rótulos Ambientais 

 

É indiscutível a potencialidade de contaminação do solo através dos vazamentos 

de combustíveis líquidos armazenados em tanques nos postos de revenda; além disso, 

segundo Almeida (2005), as emissões evaporativas das gasolinas resultantes do 

enchimento dos tanques de armazenamento de combustível e do abastecimento dos 

veículos não são desprezíveis. 

No processo de armazenamento, que envolve desde a recepção até a 

transferência de combustível do caminhão-tanque ao tanque de armazenamento 

enterrado na propriedade do estabelecimento, existem elementos que podem promover 

impactos consideráveis ao meio ambiente, tais como a liberação de vapores e o 

vazamento nas conexões e mangueiras de condução do fluido até os tanques enterrados.  

Ainda segundo Almeida (2005), seria de inquestionável interesse conhecer o real 

impacto ambiental de um posto de revenda de combustível, assim como potenciais 

soluções para minimizar esse impacto. 

Segundo Luna e Coriolano (2005), a crescente degradação ambiental, provocada 

devido à industrialização, permite-nos perceber um comportamento exageradamente 

predatório dos recursos naturais. Com isso, surge a preocupação ambiental e a tentativa 

de um processo de conscientização das pessoas – principalmente das grandes potências 

– de que os recursos naturais são esgotáveis e de que há possibilidades e alternativas 

para um desenvolvimento sustentável.  

 A industrialização das décadas de 30 a 70 do século XVI modificou 

consideravelmente todo o planeta e, a partir da década de 60 do mesmo século, os 

preservacionistas passaram a observar, sob um aspecto crítico, os efeitos degradantes do 

crescimento econômico sobre o meio ambiente. 
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 A degradação exige que sejam tomadas diversas ações de equilíbrio no 

desenvolvimento social, econômico e ambiental. Essas ações culminam no 

desenvolvimento sustentável, que visa a projeção da disponibilidade de recursos 

naturais. Para que isso ocorra, um dos elementos favoráveis é a rotulagem ambiental, 

conhecida também como rótulos ambientais ou ecológicos e Selos Verdes. 

 Luna e Carolino (2006) afirmam que os rótulos ambientais são considerados 

instrumentos de gestão ambiental, orientados para produtos de qualquer natureza, dos 

industrializados aos orgânicos, que visem gerar menos impacto ambiental tanto durante 

sua produção quanto no decorrer do seu ciclo de vida. Os rótulos devem conter 

informações acerca dos aspectos ambientais dos produtos. 

 O selo ambiental, elemento que indica a rotulagem de produtos, torna-se uma 

ferramenta prática para a contribuição do processo de Educação Ambiental, gerando 

mudanças no posicionamento consumista das pessoas que resultam na aquisição de 

produtos ambientalmente menos impactantes. A rotulagem ambiental é indicada pela 

ISO 14021, que estabelece tipos de rotulagem de acordo com os responsáveis e fornece 

as informações existentes nos selos. As rotulagens podem ser do tipo I, II ou III. 

Luna e Carolino (2006) ainda apontam que: 

 

O meio ambiente tem manifestado as marcas da sua fragilidade no decorrer 

dos anos em razão dos grandes impactos ambientais provocados pelo ser 

humano. Como forma de amenizar tal situação, acredita-se na mudança de 

paradigma do setor industrial, bem como no fortalecimento da sua 

responsabilidade ecológica, praticando a rotulagem ambiental através da 

adesão ao sistema de Normas ISO 14000. Assim, é possível solidificar um 

compromisso deste setor em relação aos meios de produção mais 

sustentáveis, de modo que haja uma maior racionalização de recursos e 

utilização de matérias-primas menos tóxicas a fim de que os impactos 

ambientais sejam minimizados, superando as expectativas dos consumidores 

e ainda a concorrência do mercado. 

É possível afirmar que a rotulagem ambiental atua tanto na responsabilidade 

ecológica quanto social das empresas, uma vez que em seus princípios éticos 

esteja engajada a idéia de uma produção voltada para o desenvolvimento 

sustentável (LUNA E CAROLINO, 2006). 

 

 A rotulagem ambiental de produtos, consolidada em diversos países através das 

autodeclarações ajustadas aos padrões internacionais da ISO, aponta a necessidade de 

normatizar a relação entre produtos e consumidores ou relações B2B (Business to 

Business). A criação da série de normas 14020 pela ISO divide-se em: Rotulagem Tipo 

I – Programas de Selo Verde; Rotulagem Tipo II – Autodeclarações ambientais e 

Rotulagem Tipo III – Inclui avaliações de Ciclo de Vida. 
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 A Rotulagem Tipo I – NBR ISO 14024 estabelece os princípios e procedimentos 

para o desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental – incluindo a seleção de 

categorias de produtos, critérios ambientais e características funcionais desses produtos 

– e para avaliar e demonstrar sua conformidade. Essa Norma também estabelece os 

procedimentos de certificação para a concessão do rótulo. 

 A Rotulagem Tipo II – NBR ISO 14021:2004 especifica os requisitos para 

autodeclarações ambientais, incluindo textos, símbolos e gráficos, no que se refere aos 

produtos. Ela descreve, ainda, termos selecionados usados comumente em declarações 

ambientais e fornece qualificações para seu uso. A Norma também descreve uma 

metodologia de avaliação e verificação geral para autodeclarações ambientais e métodos 

específicos de avaliação e verificação para as declarações selecionadas nessa Norma. 

 A Rotulagem Tipo III – ISO 14025, de 2006, trata da inclusão da ferramenta 

Avaliação do Ciclo de Vida, seus princípios e procedimentos.  

 No programa de Rotulagem Tipo I outorga-se um selo ambiental a produtos que 

satisfazem um conjunto de requisitos predeterminados. Nessas condições, o selo 

destina-se à identificação de produtos que são determinados como preferíveis sob o 

ponto de vista ambiental, dentro de uma determinada categoria específica de produto e 

com base em considerações superficiais do ciclo de vida. 

 Alguns programas de Selo Verde não obtiveram êxito em diversas partes do 

planeta devido principalmente à impossibilidade de se estabelecer critérios objetivos e 

cientificamente defensáveis que identifiquem produtos “melhores do ponto de vista 

ambiental” em uma dada categoria.  

Não existe método científico que permita a integração dos variados e complexos 

aspectos das questões ambientais para a totalidade de uma categoria de produtos ou que 

reconcilie os julgamentos – muitas vezes conflitantes – das partes interessadas no 

estabelecimento dos critérios. 

 Decorrente dessa situação, as entidades certificadoras tornam-se impossibilitadas 

de avaliar, de forma objetiva, os aspectos ambientais dos diferentes produtos quando, 

por exemplo, um deles pode ter um baixo consumo de energia e uma emissão de 

resíduos sólidos relativamente grande e outro pode gerar pouco resíduo sólido, mas 

pode causar uma maior poluição da água. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da resolução 

número 273, de 29 de novembro de 2000, considera que toda instalação e sistemas de 

armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis configuram-se como 
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empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes 

ambientais, e 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. 

Além disso, a Resolução considera que podem ocorrer riscos de incêndio e 

explosões devido aos vazamentos, atingindo áreas densamente povoadas, visto que a 

maioria dos estabelecimentos encontra-se nessas mediações.  

O CONAMA aponta 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, como também da ausência e/ou uso inadequado de sistemas confiáveis para a 

detecção dos vazamentos.  

O órgão considera insuficiente e ineficaz a capacidade de resposta frente a essas 

ocorrências e, em alguns casos, a dificuldade de implementar as ações necessárias. 

Esses pontos, observados pelo CONAMA, culminaram em alguns critérios para 

a instalação de postos de revenda de combustíveis líquidos, tais como:  

 

 A localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de 

postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas 

e postos flutuantes de combustíveis dependerão de prévio licenciamento do 

órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 

exigíveis. 

 Todos os projetos de construção, modificação e ampliação dos empreendimentos 

previstos no contexto da Resolução 273 deverão, obrigatoriamente, ser 

realizados segundo normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e por diretrizes estabelecidas pela citada Resolução 

ou pelo órgão ambiental competente. 

 No caso de desativação, os estabelecimentos ficam obrigados a apresentar um 

plano de encerramento de atividades, a ser aprovado pelo órgão ambiental 

competente. 

 Qualquer alteração na titularidade dos empreendimentos citados no contexto da 

Resolução 273 ou em seus equipamentos e sistemas deverá ser comunicada ao 

órgão ambiental competente, com vistas à atualização dessa informação na 

licença ambiental. 
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 As instalações aéreas com capacidade total de armazenagem de até quinze m
3
, 

inclusive destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das 

instalações, ficam dispensadas dos licenciamentos, mas devem ser construídas 

de acordo com as normas técnicas brasileiras em vigor, ou, na ausência delas, 

normas internacionalmente aceitas. 

 

Os equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e à distribuição de 

combustíveis automotivos, assim como sua montagem e instalação, deverão ser 

avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade
8
. 

Os equipamentos que deverão entrar em operação ou que estão em uso por um 

tempo não superior a cinco anos deverão ser testados e ensaiados para a comprovação 

da inexistência de falhas e vazamentos, utilizando procedimentos padronizados, de 

forma a possibilitar a avaliação de sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro 

de Avaliação da Conformidade (NR). 

 

Serão exigidas pelo órgão ambiental competente as seguintes licenças: 

 

 Licença Prévia (LP), que será concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento, quando aprovada a sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 

serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

 Licença de Instalação (LI), que autorizará 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, e 

 Licença de Operação (LO), que 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. 

 

                                                 
8
 Resolução CONAMA nº 319, de 04 de dezembro de 2002 (DOU de 19.12.2002), que dá nova redação a 

dispositivos da resolução CONAMA nº 273, de 29.11.2000, que dispõe sobre prevenção e controle da 

poluição em postos de combustíveis e serviços. 
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 As Licenças Prévias e de Instalação poderão ser expedidas concomitantemente, a 

critério do órgão ambiental competente, mas não excluem os estabelecimentos que se 

encontram em operação da obrigação da obtenção da Licença de Operação. 

É exigência do órgão ambiental competente para o licenciamento ambiental dos 

estabelecimentos de revenda de combustíveis, atingidos pela Resolução 237, no 

mínimo, os seguintes documentos para a emissão das Licenças Prévia e de Instalação: 

 

a) projeto básico, que deverá especificar equipamentos e sistemas de monitoramento, 

proteção, sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem, tanques de 

armazenamento de derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins 

automotivos e sistemas acessórios de acordo com as Normas ABNT e por diretrizes 

definidas pelo órgão ambiental competente; 

b) declaração da prefeitura municipal ou do governo do Distrito Federal de que o local e 

o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com o Plano Diretor ou 

similar; 

c) croqui de localização do empreendimento, indicando a situação do terreno em relação 

ao corpo receptor e cursos d'água e identificando o ponto de lançamento do efluente das 

águas domésticas e residuárias após tratamento, tipos de vegetação existente no local e 

seu entorno, bem como contemplando a caracterização das edificações existentes num 

raio de 100 m, com destaque para a existência de clínicas médicas, hospitais, sistema 

viário, habitações multifamiliares, escolas, indústrias ou estabelecimentos comerciais; 

d) no caso de posto flutuante
9
, apresentar cópia autenticada do documento expedido 

pela Capitania dos Portos, autorizando sua localização e funcionamento e contendo a 

localização geográfica do posto no respectivo curso d'água; 

e) caracterização hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das águas 

subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização de poços de captação 

destinados ao abastecimento público ou privado registrados nos órgãos competentes até 

a data da emissão do documento, no raio de 100 m, considerando as possíveis 

interferências das atividades com corpos d'água superficiais e subterrâneos; 

f) caracterização geológica do terreno da região onde se insere o empreendimento com 

análise de solo, contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão; 

                                                 
9
 Toda embarcação sem propulsão empregada para o armazenamento, distribuição e comércio de 

combustíveis que opera em local fixo e determinado. 
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g) classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o Sistema de 

Armazenamento Subterrâneo de Combustível – SASC e enquadramento desse sistema, 

conforme NBR 13.786:2005
10

; 

h) detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes provenientes da área dos 

tanques, áreas de bombas e áreas sujeitas a vazamento de derivados de petróleo ou de 

resíduos oleosos, e 

i) previsão, no projeto, de dispositivos para o atendimento à Resolução CONAMA nº 9, 

de 1993, que regulamenta a obrigatoriedade de recolhimento e disposição adequada de 

óleo lubrificante usado. 

 

Na emissão de Licença de Operação, são exigidos: 

 

a) plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos operacionais; 

b) plano de resposta a incidentes contendo o comunicado de ocorrência, as ações 

imediatas previstas e a articulação institucional com os órgãos competentes; 

c) atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros; 

d) programa de treinamento de pessoal em operação, manutenção e resposta a 

incidentes
11

; 

e) registro do pedido de autorização para funcionamento na Agência Nacional de 

Petróleo – ANP; 

f) certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial – INMETRO, ou entidade por ele credenciada, atestando a 

conformidade quanto à fabricação, montagem e comissionamento dos equipamentos e 

sistemas previstos no artigo 4º na própria Resolução 237; e 

g) certificado expedido pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada atestando a 

inexistência de vazamentos para instalações em operação. 

 

Os postos revendedores, de abastecimento e flutuantes que já estiverem em 

operação após a data da publicação na Resolução 237 deverão apresentar, para a 

obtenção de Licença de Operação, 

 

                                                 
10

 Posto de Serviço – Seleção dos equipamentos para sistemas para instalações subterrâneas de 

combustíveis. 
11

 Circunstância acidental; episódio; aventura, peripécia. 
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(i) o projeto básico, que deverá especificar equipamentos e sistemas de monitoramento, 

proteção, sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem, tanques de 

armazenamento de derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins 

automotivos e sistemas acessórios de acordo com as Normas ABNT e por diretrizes 

definidas pelo órgão ambiental competente, e 

(ii) a declaração da prefeitura municipal ou do governo do Distrito Federal de que o 

local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com o Plano 

Diretor ou similar, ambos podendo ser substituídos pelo Alvará de Funcionamento.   

 

Além dos documentos citados, 

 

(iii) os postos flutuantes devem apresentar cópia autenticada do documento expedido 

pela Capitania dos Portos, autorizando sua localização e funcionamento e contendo a 

localização geográfica do posto no respectivo curso d'água, 

(iv) a classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o Sistema de 

Armazenamento Subterrâneo de Combustível – SASC e enquadramento desse sistema, 

conforme NBR 13.786:2005, 

(v) detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes provenientes da área dos 

tanques, áreas de bombas e áreas sujeitas a vazamento de derivados de petróleo ou de 

resíduos oleosos e 

(vi) a previsão, no projeto, de dispositivos para o atendimento à Resolução CONAMA 

nº. 9, de 1993, que regulamenta a obrigatoriedade de recolhimento e disposição 

adequada de óleo lubrificante usado. Deverão ser acrescidos também os documentos já 

citados para a emissão de Licença de Operação e, quando solicitado pelo órgão 

ambiental licenciador, o resultado da investigação de passivos ambientais. 

A resolução 273 do Conama impede que os estabelecimentos abrangidos por ela 

utilizem tanques recuperados em instalações subterrâneas – SASCs, e é de 

responsabilidade do órgão ambiental a definição da agenda para o licenciamento 

ambiental dos postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas 

retalhistas e postos flutuantes de combustíveis.  

O prazo especificado para que os empreendimentos sejam cadastrados junto ao 

órgão ambiental competente é de seis meses, a contar da data da publicação da 

resolução 273; após o cadastramento, os órgãos competentes terão também um prazo de 
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seis meses para elaborar suas agendas e critérios de licenciamento ambiental, resultante 

da atribuição de prioridades com base nas informações cadastrais. 

As atividades de fiscalização dos empreendimentos, conforme as orientações da 

legislação em vigor, caberão ao órgão ambiental licenciador de acordo com as 

competências estabelecidas em lei. 

A resolução 273 estabelece que os proprietários, arrendatários ou responsáveis 

pelo estabelecimento, pelos equipamentos e pelos sistemas e os fornecedores de 

combustível que abastecem ou abasteceram a unidade responderão solidariamente pela 

adoção de medidas para controle da situação emergencial, e para o saneamento das 

áreas impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental 

licenciador, em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de perigo 

ao meio ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais. 

Também os responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas 

deverão comunicar imediatamente ao órgão ambiental competente, após a constatação 

e/ou conhecimento, isolada ou solidariamente, a ocorrência de quaisquer acidentes ou 

vazamentos. 

Independentemente da comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, 

os responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas deverão adotar as 

medidas emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os 

impactos às pessoas e ao meio ambiente, além de 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. 

Quando houver a necessidade da remoção dos tanques por apresentarem 

vazamentos serão obrigatórias a desgaseificação ou inertização e a limpeza seguindo os 

procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Quando comprovada a 

impossibilidade técnica de sua remoção, os tanques deverão ser desgaseificados, limpos, 

preenchidos com material inerte e lacrados. Os proprietários, arrendatários ou 

responsáveis pelo estabelecimento e/ou equipamentos e sistemas responderão pela 

reparação dos danos oriundos de acidentes ou vazamentos de combustíveis, desde a 

época da ocorrência. 

A Resolução 273 determina que, a cada ano, no segundo trimestre, o Ministério 

do Meio Ambiente – MMA deverá fornecer ao CONAMA informações sobre a 

evolução de execuções das medidas previstas na referida resolução, por Estado, 

acompanhadas das análises pertinentes. 
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2.3. Atividades, critérios e os riscos no armazenamento de combustíveis líquidos 

 

As estatísticas da ANP – Agência Nacional de Petróleo (2009) apontam a 

existência de 37.973 Postos Revendedores de Combustível cadastrados na própria 

agência. 15.994 desses postos encontram-se na Região Sudeste, 8.033 na Região Sul, 

8.148 na Região Nordeste, 2.564 na Região Norte e 3.233 na Região Centro-Oeste.  

No mesmo período, o número de Bases Distribuidoras de Combustível era de 

508, das quais 56 se encontram na Região Norte, 74 na Região Nordeste, 204 na Região 

Sudeste, 110 na Região Sul e 64 na Região Centro-Oeste. 

 É importante suplantar a atividade de investigação de vazamentos de 

combustíveis já ocorridos e seus respectivos passivos ambientais. Faz-se necessário ir 

mais além, aplicando várias técnicas de proteção anticorrosiva nos tanques 

(manutenção), de avaliação estrutural contínua e periódica de tanques e equipamentos 

(testes de estanqueidade/integridade), de descontaminação e de monitoramento das 

contaminações. Além dessas técnicas, também é importante conscientizar o profissional 

da área sobre a responsabilidade social que ele deve ter em preservar o meio ambiente 

(educação e treinamento). 

 O lençol freático existente na região de Natal, por sua extensão e qualidade, é 

uma importante fonte de abastecimento de água para a população, responsável por 75% 

do abastecimento de água da cidade. A enorme presença de postos de combustíveis e a 

possível infiltração de substâncias tóxicas decorrente, muitas vezes, de vazamentos de 

combustíveis, juntamente com o grande avanço populacional, promovem um 

comprometimento das águas subterrâneas e superficiais. 

 

2.3.1 O vazamento: de onde vem e o que promove 

 

Os postos de combustíveis são potencialmente responsáveis pela contaminação da 

água subterrânea, dos corpos d’água e do ar e que pode ocorrer pelas seguintes causas: 

 

 Infiltração de combustível no subsolo por manuseio impróprio de combustível, 

por derrame através de gotejamento durante o abastecimento dos automóveis, 

conforme apresentado na figura 3. 
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Figura 3 – Detalhe de um piso de um posto de revenda de combustível. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 

 Vazamentos e infiltração de combustível devido aos defeitos técnicos 

apresentados em tanques subterrâneos de estocagem, tubulações de transporte de 

combustíveis, bombas, encanamento de esgoto, dentre outros, conforme detalhe 

da figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Detalhe de tubulação em um posto de revenda de combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 Infiltração de combustíveis no subsolo ou no sistema de drenagem da água 

pluvial devido a vazamentos acidentais ocorridos durante abastecimento dos 

tanques subterrâneos de estocagem, como o transbordamento de combustível, 

mostrado nas figuras 5 e 6. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Detalhe de falha no sistema de drenagem em um posto de abastecimento de 

combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Detalhe de falha no sistema de abastecimentos de taques em um posto de 

abastecimento de combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 Infiltração de resíduos produzidos pelo posto como, por exemplo, o óleo usado, 

filtros de óleo etc. no subsolo devido à estocagem inadequada, figura 7, ou 

manuseio impróprio. 
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Figura 7 – Detalhe do processo de armazenamento e recolhimento de óleo usado em 

um posto de revenda de combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 Liberação de vapores de combustíveis durante a operação de recebimento e 

abastecimento de produtos. 

 

Os dutos e tanques são utilizados para o transporte e armazenamento da gasolina 

e se estendem para outros tipos combustíveis e produtos que possuem formulações 

diferentes da gasolina, como o álcool, óleo diesel e os óleos lubrificantes em processo 

de descarte.  

Por esse motivo é que o projeto de dutos e tanques não está apenas limitado ao 

transporte, ao armazenamento e aos custos de fabricação, mas também à sua resistência 

à corrosão, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, procedimentos de 

manutenção e destino final.  

É importante ressaltar que, associado aos critérios técnicos, legais e normativos, 

é necessário um Sistema de Gestão Ambiental que seja gerido pelos próprios postos de 

armazenamento de combustíveis líquidos.  
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 No universo de um posto de combustível, esse Sistema de Gestão a sua 

implantação está intimamente ligada aos treinamentos com frentistas e gerentes; planos 

de ações ambientais; elaboração de planos de emergência para a prática de 

abastecimento, transporte e armazenamento de combustíveis; treinamento operacional; 

consultoria especializada; acompanhamento da legislação ambiental; educação 

ambiental; conscientização das responsabilidades ambientais; implantação de projetos 

que promovam produtos, processos e serviços que causem o menor efeito agressivo ao 

meio ambiente e um estreito relacionamento com determinados órgãos públicos que 

tratem de assuntos ambientais. 

 O solo contaminado pela gasolina é considerado um dos maiores potenciais de 

risco para a qualidade da água dos aquíferos, devido à formação de cinco fases da 

gasolina, quando em contato com o solo. Essas fases podem ser classificadas como: 

livre, residual, vapor, dissolvida e adsorvida (Sandres e Mainier, 2004). 

 

 Fase Livre e Fase Residual: essas fases correspondem ao produto puro em 

superfície, com a diferença de que na fase livre o produto apresenta mobilidade, 

podendo fluir e ser retirado por bombeamento, ao passo que a fase residual 

corresponde a gotas ou agrupamento de várias gotas isoladas no meio poroso, 

não móveis. 

 Fase de Vapor: é representada pelo produto volatilizado e presente na zona não 

saturada do aquífero. 

 Fase Dissolvida: é a fase que corresponde ao produto dissolvido na água 

subterrânea e por ela transportado. 

 Fase Adsorvida: corresponde às moléculas de produto que se aderem às 

partículas sólidas do aquífero, preferencialmente matéria orgânica e argila, nessa 

ordem. 

 

2.3.2 Um breve cronograma histórico dos hidrocarbonetos e lubrificantes no 

mundo e no Brasil 

 

O papel do posto de combustível vai além da ação de assistir a necessidade do 

consumidor em conseguir recursos energéticos para suprir as suas necessidades. 

Desenvolver o setor varejista de abastecimento não significa apenas possibilitar a 
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abertura, de maneira legal, de postos de combustíveis em locais de plena expansão 

urbana.  

Para um posto de comercialização de combustíveis, a responsabilidade não se dá 

apenas na atuação mercadológica, mas também na aquisição, no armazenamento, no 

controle ambiental, na sistemática de abastecimento e na consonância com as leis 

ambientais em todas as instâncias. Neste tópico será apresentado um breve histórico dos 

combustíveis no mundo e no Brasil e o perfil geral dos postos de combustíveis 

instalados na cidade do Natal. As informações apresentadas foram consultadas em 

diversas fontes, como, por exemplo, no livro “Logística do Petróleo”, de Luiz Cláudio 

dos Santos Cardoso, “Lubrificantes e lubrificação”, de Carlos Roberto dos Santos 

Moura e Ronald Pinto Carreteiro, na página eletrônica da Petrobras, dentre outros.         

 

1.400 a.C. – A matéria graxa foi encontrada no eixo de uma carruagem enterrada no 

túmulo de Yuaa e Thuiu. 

Século XV a.C. – Na Bíblia, no livro de Gênesis, é citada a presença do betume em 

determinado local, como também a sua utilização
12

. 

600 a.C. – Os nativos de Baku faziam peregrinações ao fogo provenientes de gás 

natural que emergia do solo. Baku – localizada no Azerbaijão – foi um dos maiores 

campos petrolíferos da antiga URSS.   

Século V a.C. – Na Grécia, Heródoto, historiador grego (485 a.C., Halicarnasso, Grécia 

– 420 a.C., Túrio, Itália) mencionou que um óleo escuro era transportado pelos rios 

como “precioso produto comercial” e apontou as qualidades impermeabilizantes do 

petróleo que foi usado nas construções babilônicas e mesmo nos Jardins Suspensos da 

Babilônia. 

Século II d. C. – Na China, havia poços de petróleo e de gás natural com profundidades 

de até mil metros que eram destinados à iluminação e aquecimento. O transporte dos 

produtos dos poços até o destino final era realizado através de peças (varas) de bambus.  

Inicio do século XV – Registra-se na Europa a abertura do primeiro poço, localizado na 

cidade de Alsácia, França, com uma profundidade de 30 metros. O produto recolhido 

                                                 

12
Gênesis, 6:14: Faze para ti uma arca da madeira de gofer; farás compartimentos na arca e a 

betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis, 11:3: E disseram uns aos outros: Eia, 

façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. Gênesis, 

14:10: E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume; e fugiram os reis de Sodoma e de 

Gomorra, e caíram ali; e os restantes fugiram para um monte. 



48 

 

era submetido ao processo de destilação e utilizado para fins de terapia, no tratamento 

de cálculos renais, massagens em casos de cãibras, combate ao escorbuto e como tônico 

cardíaco. 

Século XVI – Na América Central, as civilizações incas e astecas extraíam petróleo de 

poços com profundidades reduzidas e o utilizavam na pavimentação de estradas e nas 

construções. A utilização do petróleo para fins terapêuticos também era intensa na 

elaboração de pomadas à base de alcatrão (unguentos) para o tratamento de feridas. 

Quando o conquistador e explorador espanhol Francisco Pizarro González (Trujillo, 

Extremadura, 1478 – Lima, 1541) chegou ao Peru no ano de 1527, deparou-se com uma 

pequena refinaria rudimentar. 

1810 – Registra-se a notícia da primeira destilação industrial de petróleo em Praga, com 

o objetivo de obter óleo para a iluminação. 

1826 – Na Inglaterra, Hildreth sugeriu que o petróleo fosse utilizado como material de 

iluminação em substituição ao óleo de baleia.  

1846 – Abraham Pine Gesner (1797 - 1864) produziu um óleo iluminante por destilação 

de carvão, dando-lhe o nome de querosene, e, logo a seguir, Kier, em Pittsburgh, usou o 

petróleo destilado como iluminante.  

1848 – James Young e seu sócio Meldrum foram os primeiros a produzir “paraffinoil” 

em escala comercial, na Escócia. 

1859 – Neste ano é aberto o primeiro poço na cidade de Tittusville, Pensilvânia, EUA. 

Edwin Laurentine Drake (Greenville, Nova Iorque, 1819 – Bethlehem, 1880), 

conhecido por coronel Drake, é considerado o primeiro perfurador de poços de petróleo 

nos EUA. Drake instalou uma refinaria rudimentar para produzir querosene e chegou a 

produzir 19 barris/dia. Uma das ferramentas utilizadas foi uma broca de 21 m de 

profundidade. Após 5 anos, existiam 543 companhias instaladas na exploração de 

petróleo. No mesmo ano, o químico Eugene Carless iniciou, em Hackney, perto de 

Londres, a destilação de óleo mineral obtido de xisto escocês.  

1864 – Outorgada a primeira concessão para a prospecção e lavra de petróleo a Thomas 

Denny Sargent, de nacionalidade inglesa, numa área do município baiano de Camamu.  

1887 – Teve início na Europa e nos EUA a “era da propulsão mecânica”, com o 

desenvolvimento tecnológico e a invenção dos motores a explosão e a diesel. 

1892 – Deste ano até 1896 foi realizada a primeira sondagem profunda, em Bofete, São 

Paulo, por Eugenio Ferreira de Camargo, resultando apenas em água sulfurosa. 
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1897 – É perfurado o primeiro poço de prospecção de petróleo no Brasil na localidade 

de Bofete, próximo a Piracicaba, em São Paulo, atingindo uma profundidade de 488 

metros. Também, neste ano, foi produzido o primeiro relatório cientifico sobre pesquisa 

de petróleo no país. 

1900 – É inventado o processo rotativo de perfuração por Anthony Lucas.  

1908 – Registra-se na Inglaterra a primeira fabricação seriada de um automóvel, embora 

tenha sido em 1885, na Alemanha, o primeiro carro montado. 

1912 – A distribuição sistemática de combustível e derivados de petróleo se inicia com 

a utilização de latas e tambores. 

1917 – Inicia-se a busca de petróleo na Amazônia.  

1919 – O serviço Geológico e Mineralógico perfurou o primeiro poço no Paraná. 

1920 – A produção mundial de petróleo ultrapassa a marca de 400 mil barris/dia. 

1922 - A Atlantic Refining Company of Brazil entra no mercado brasileiro em 07 de 

julho. 

1928 – A Venezuela passa a ocupar o segundo lugar entre os produtores de petróleo, 

seguida pelo México. Rússia, Irã e Iraque.  

1930 – Surge nos EUA a indústria petroquímica, possibilitando o uso de derivados de 

petróleo em combustíveis e lubrificantes, nas matérias sintéticas para a indústria de 

vestuário e para a indústria de medicamentos e cosméticos. No Brasil, são inaugurados 

os tanques de armazenamento de produtos líquidos inflamáveis na Ilha Barnabé, Porto 

de Santos (SP), e o píer de atracação para navios, em 26.01.1930 (CODESP, 2011), que 

passaram a receber a maior parte do óleo diesel e da gasolina que chegava ao Brasil por 

navios. Esses produtos eram descarregados no Cais do Saboó e armazenados nos 

tanques de Alemoa, que pertenciam à Companhia Docas de Santos. Nesse período, a 

PETROBRAS ainda não existia. 

1934 – É colocada em funcionamento a Destilaria Rio Grandense S.A. em Uruguaiana, 

Rio Grande do Sul, que deu origem, em 1937, à primeira Refinaria de Petróleo do país. 

Neste ano é criado o Código de Minas. 

1938 – Registrou-se que 30% da energia usada na terra vinha diretamente do petróleo e, 

no Brasil, era criado o Conselho Nacional do Petróleo, através do Decreto-Lei nº 395, 

de 29 de abril de 1938, com o objetivo de regular e fiscalizar as atividades de 

exploração, refino, importação, distribuição e comercialização de petróleo e seus 

derivados, dentre outros. 
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1939 – Em janeiro, jorrou petróleo pela primeira vez no Brasil, em um poço, a 210 m de 

profundidade, perfurado oficialmente pelo governo em Lobato, nas proximidades de 

Salvador.  

1941 – Em 30 de janeiro é criado o Sindicato do Comércio Atacadista de Minérios e 

Combustíveis Minerais do Rio de Janeiro, que deu origem, em julho de 1964, ao 

Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Minérios e Combustíveis Minerais, 

atualmente SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de Lubrificantes. Neste ano, outro poço é descoberto no Campo de 

Candeias (BA) e é considerado o primeiro a ser economicamente viável. Esse evento é 

considerado o marco histórico da entrada do Brasil na exploração, produção e refino de 

petróleo. Esse poço está em operação até os dias atuais (maio de 2011); 

1950 – Neste ano, a produção mundial foi quase setecentas vezes maior do que em 1939 

e ultrapassou os 50 milhões de barris em 1970. É inaugurada a refinaria Landulpho 

Alves, na Bahia, a primeira do país. 

1953 – É estabelecido o monopólio da União sobre a lavra, refinação e transporte 

marítimo do petróleo e seus derivados, sendo criada a Petrobras para exercê-lo, de 

acordo com a Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953. 

1954 – É inaugurada a Refinaria de Capuava (RECAP), no Estado de São Paulo.  

1955 – Em 20 de janeiro, é inaugurado oficialmente o Porto de São Sebastião (SP), e no 

mesmo ano inaugurada a Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão (SP). 

1975 – Ano do lançamento do Programa Nacional do Álcool (Proálcool). Neste 

momento, as distribuidoras começam a adaptar as instalações e bombas para o novo 

combustível. 

1961 – É inaugurada a Refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).  

1963 – É descoberto o Campo de Carmópolis, no interior de Sergipe, com capacidade 

estimada em 1,3 bilhões de barris/dia, sendo um dos maiores da América Latina.  

1968 – É descoberto petróleo na costa de Sergipe, no Campo de Guaricema, e instalada 

a primeira plataforma. Neste ano ocorreu a primeira operação de um petroleiro no 

Terminal Marítimo Almirante Barroso –TEBAR, em São Sebastião (SP). O terminal foi 

oficialmente inaugurado um ano depois (POFFO et. al., 1996; TRANSPETRO, 2006; 

PLATON, 2010) e hoje recebe cerca de 51% de todo petróleo que entra no país. 

1974 – É perfurado o primeiro poço na Bacia de Campos (RJ) por um navio-sonda.  

1977 – É descoberto, na Bacia de Campos (RJ), o poço de Enchova, com 124 m de 

profundidade. Foi confirmada a existência de grande quantidade de petróleo no fundo 
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do mar. Surge assim o Campo de Garoupa. Vários outros poços surgiram, e com uma 

particularidade: todos foram batizados com nomes de peixes (Enchova, Pampo, Badejo, 

Bonito, Linguado, Namorado, Corvina e Marlim).  

1984 – Durante esse ano, e também no ano seguinte (1985), é descoberta, a 383 m de 

profundidade, pela Petrobras, uma quantidade ainda maior de petróleo na Bacia de 

Campos (RJ). Nesse período, a produção subiu para 500 mil barris/dia. Surgem os 

poços de Albacora e Marlim (1984) e Barracuda (1988).  

1988 – Através da Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, é consagrado o 

monopólio da União sobre o petróleo e seus derivados. 

1990 – Neste ano foi criado o Programa Federal de Desregulamentação, estabelecido o 

critério de preços máximos nos postos revendedores e liberados os preços do querosene 

iluminante e dos lubrificantes automotivos. Foi também criado o Departamento 

Nacional de Combustíveis, em virtude da extinção do Conselho Nacional do Petróleo. 

1991 – Ocorrem as inaugurações dos primeiros postos de abastecimento de veículos 

leves (táxis) movidos a gás natural no Rio de Janeiro e em São Paulo. Também nesse 

ano os combustíveis aditivados são introduzidos no mercado brasileiro. 

1992 – No período de 1992 a 1994, o Brasil atingiu o recorde mundial de exploração em 

águas profundas, no polo de Marlim, Bacia de Campos, a 1.027 m de profundidade.  

1995 – Neste ano os preços dos combustíveis são desequalizados, com a inclusão do 

valor dos fretes de transferência/coleta (álcool) na constituição do preço. 

1996 – São liberados os preços da gasolina, do álcool hidratado e do querosene de 

aviação, a partir da Refinaria. Neste mesmo ano é descoberto petróleo no Campo do 

Roncador, Bacia de Campos (RJ), a 1.853 m de profundidade, que passou a produzir 

oficialmente em 1999.  

1997 – Em 6 de agosto é aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 9.478, que 

regulamenta a flexibilização do monopólio.  

1998 – É criada a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e 

extinto o Departamento Nacional de Combustíveis, através do Decreto nº 2.455, de 14 

de janeiro. 

1999 – É autorizada a importação de óleos combustíveis e a exportação de petróleo. 

2000 – Neste período, 83 nações produziam petróleo. As cinco primeiras eram: Arábia 

Saudita (8.488 milhões barris/dia), EUA (8.293 milhões), Rússia (6.287 milhões), Irã 

(3.709 milhões) e México (3.079 milhões). No Brasil, é autorizada a produção de 

gasolina pelas Centrais Petroquímicas e a Portaria ANP 116/2000 regulamenta o 
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exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Nesse ano, o 

Brasil superada a marca anterior, atingindo a produção de 1,5 milhão de barris/dia, no 

Campo do Roncador (RJ), a 1.877 m de profundidade.  

2001 – Com a Emenda Constitucional 33 e a Lei 10.336 – CIDE, ocorre a reforma 

tributária nos combustíveis e também é liberado o preço do óleo diesel. 

2002 – É o término do período de transição para a liberação do mercado, com a livre 

formação de preços nas refinarias e a livre importação de gasolina e óleo diesel. 

2003 – Ano da redução da alíquota de ICMS no álcool hidratado no Estado de São 

Paulo. Neste mesmo ano, é realizada a primeira produção de petróleo a 1.886 m de 

profundidade no Campo do Roncador (RJ), alcançando o recorde mundial de águas 

ultraprofundas. Também é descoberta uma grande jazida de gás natural na Bacia de 

Santos. A Petrobras completa 50 anos.   

2004 – Ano da criação do Programa Nacional do Biodiesel. 

2005 – A produção mundial de petróleo chega ao patamar de 80.000 milhões de barris 

por dia e o possível esgotamento das reservas naturais era a pauta entre cientistas e 

economistas; o comentário principal era que a produção do petróleo deveria diminuir 

em função desse fato. No Brasil, é regulamentada a Lei 11.097/05, estabelecendo 

percentuais mínimos de mistura do Biodiesel ao diesel efetivado como o marco 

regulatório do Programa Biodiesel. 

2006 -  No período entre 2005 e 2006, o Brasil se tornou autossuficiente, produzindo 

2.216.596 barris de óleo e gás/dia, por meio das unidades terrestres, principalmente pela 

produção nas unidades instaladas na região Nordeste e nas 98 plataformas marítimas. A 

Bacia de Campos foi responsável por 84% da produção nacional. Neste mesmo ano, é 

instituída pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP a 

obrigatoriedade da adoção do corante no álcool anidro com o intuito de inviabilizar a 

fraude nestes combustíveis. 

2007 – Ano da publicação da Resolução ANP nº 07/2007, proibindo a venda pelas 

distribuidoras a postos de outras bandeiras e restringindo a venda entre distribuidoras 

em até 5%. 

2008 – No dia 1º de janeiro deste ano passou a ser obrigatória a adição de 2% de 

biodiesel a todo óleo diesel comercializado no Brasil, através da Resolução 05/2007 – 

CNPE, e em julho essa obrigatoriedade alcançou o patamar de 3%. 

2009 – No dia 1º de maio inicia-se a produção de petróleo no Pré-sal. 
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2010 – A produção de petróleo no Brasil foi de 119.232.912 m
3
 e, na Bacia Potiguar, de 

3.304.145 m
3
. Estima-se a produção de 100 mil barris/dia de petróleo no Pré-sal. 

 

2.3.3 Sinopse das normas e leis referentes ao armazenamento de combustíveis 

líquidos 

 

O Decreto Federal n° 96044/1988, de 18.05.1988, publicado em 19.05.1988, 

aprova o regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras 

providências. 

 

A NR 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, apresenta as diretrizes para a construção e instalações de tanques para o 

armazenamento de combustíveis líquidos. 

 

A Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do 

Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e classifica os produtos considerados 

perigosos para o transporte, bem como os seus requisitos de armazenamento. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 10004, Segunda edição de 31.05.2004 e válida a 

partir de 30.11.2004, “Resíduos sólidos – Classificação” classifica os resíduos sólidos 

quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam 

ser gerenciados adequadamente. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 12236:1994, válida a partir de 30/03/1994, 

“Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás combustível comprimido – 

Procedimento” fixa as condições exigíveis para projeto básico e de detalhamento, 

construção, montagem e operação de postos de abastecimento de gás combustível 

comprimido para uso automotivo, com pressão máxima de operação limitada para 25 

MPa. 

A norma brasileira ABNT NBR 6118:2007, válida a partir de 21/06/2007, 

“Projeto de estruturas de concreto – Procedimento” fixa os requisitos básicos exigíveis 

para projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido, excluídas aquelas 

em que se empregam concreto leve, pesado ou outros especiais. 
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A norma brasileira ABNT NBR 7481:1990, publicada em 30/03/1990, “Tela de 

aço soldada – Armadura para concreto” fixa as condições exigíveis para encomenda, 

fabricação e fornecimento de telas de aço soldadas, destinadas à armadura para concreto 

e tubos de concreto. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 14639:2011, publicada em 09/12/2011 e válida 

a partir de 09/01/2012, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — 

Posto revendedor veicular (serviços) e ponto de abastecimento — Instalações elétricas” 

estabelece os princípios gerais e requisitos adicionais necessários para instalações de 

materiais e equipamentos elétricos, incluindo os de automação e de telecomunicação, 

utilizados em posto revendedor veicular e ponto de abastecimento interno de 

combustíveis líquidos. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 12236:1994, publicada em 28/02/1994 e válida 

a partir de30/03/1994, “Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás 

combustível comprimido – Procedimento” fixa as condições exigíveis para projeto 

básico e de detalhamento, construção, montagem e operação de postos de abastecimento 

de gás combustível comprimido para uso automotivo, com pressão máxima de operação 

limitada para 25 MPa. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 5598:2009, publicada em 06/01/2009 e válida a 

partir de 06/02/2009, “Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento 

protetor e rosca BSP – Requisitos” estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e 

fornecimento de eletrodutos de aço-carbono, fabricados de tubos com ou sem solda 

longitudinal e seus acessórios (luvas, curvas e niples), com revestimento protetor, 

utilizados para proteção de condutores elétricos, cabos de comunicação, transmissão de 

dados e similares. 

 

 A norma brasileira ABNT NBR 14276:2006, publicada em 29/12/2006 e válida 

a partir de 26/01/2007, “Brigada de incêndio – Requisitos” estabelece os requisitos 

mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de 

incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, 

abandono de área e primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o 

patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente. 
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 A norma brasileira ABNT NBR 5419:2005, publicada em 29/07/2005 e válida a 

partir de 29/08/2005, “Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas” fixa as 

condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações e estruturas definidas contra a 

incidência direta dos raios. A proteção se aplica também contra a incidência direta dos 

raios sobre os equipamentos e pessoas que se encontrem no interior destas edificações e 

estruturas ou no interior da proteção impostas pelo SPDA instalado. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13212, segunda edição de 17.03.2008 e válida a 

partir de 17.04.2008, “Posto de serviço – Construção de tanque atmosférico subterrâneo 

em resina termofixa reforçada com fibras de vidro, de parede simples ou dupla” 

estabelece as exigências mínimas para fabricação de tanques cilíndricos de parede 

simples ou dupla, construídos em resina termofixa reforçada com fibras de vidro, para 

instalação subterrânea em posição horizontal, operando à pressão atmosférica, 

destinados ao armazenamento de combustíveis líquidos de postos revendedores, postos 

de abastecimento e instalação de sistema retalhista. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13312, de junho de 2003, válida a partir de 

30.07.2003, “Posto de serviço – Construção de tanque atmosférico subterrâneo em aço-

carbono” estabelece os requisitos gerais para fabricação de tanques cilíndricos de parede 

simples, soldados, empregando chapa ou bobina, de aço-carbono, para instalação 

subterrânea em posição horizontal, operando à pressão atmosférica, destinados a posto 

revendedor e de abastecimento. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13781, de junho de 2001, válida a partir de 

30.07.2001, “Posto de serviço – Manuseio e instalação de tanque subterrâneo de 

combustíveis” estabelece princípios gerais e condições mínimas para manuseio e 

instalação de tanques atmosféricos subterrâneos horizontais em postos de serviço, 

fabricados conforme as NBR 13312 e NBR 13785. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13782, de junho de 2001, válida a partir de 

30.07.2001, “Posto de serviço – Sistemas de proteção externa para tanque atmosférico 

subterrâneo em aço-carbono” estabelece os critérios e parâmetros de desempenho de 
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sistemas de proteção anticorrosiva externa para tanques atmosféricos subterrâneos em 

aço-carbono destinados a postos de serviço. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13783, terceira edição de 29.04.2005 e válida a 

partir de 30.05.2005, “Posto de serviço – Instalação do sistema de armazenamento 

subterrâneo de combustíveis – SASC”, estabelece os princípios gerais de instalação e 

montagem de equipamentos e tubulações do sistema de armazenamento subterrâneo de 

combustíveis (SASC) de posto revendedor. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13784, de 22/11/2011, válida a partir de 

22.12.2011, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Seleção de 

métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas de 

armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC)” estabelece critérios para seleção 

de métodos necessários para a detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em 

Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC). 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13785, de junho de 2003, válida a partir de 

30.07.2003, “Posto de serviço – Construção de tanque atmosférico de parede dupla, 

jaquetado” estabelece os requisitos gerais para fabricação de tanques de aço-carbono, 

cilíndricos, com parede dupla, sendo a parede externa não metálica (jaquetados), para 

instalação em posição horizontal, operando à pressão atmosférica, destinados a postos 

revendedores e postos de abastecimento. Esta norma se aplica à fabricação de tanques 

com capacidade nominal de 15.000 L, 30.000 L e 60.000 L, podendo ser 

compartimentados ou não. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13786, segunda edição de 31.05.2005, válida a 

partir de 30.06.2005, “Postos de serviços – Seleção dos equipamentos para sistemas 

para instalações subterrâneas de combustíveis” estabelece os princípios gerais para 

seleção de equipamentos para sistemas subterrâneos de armazenamento e distribuição 

de combustíveis líquidos destinados a posto de serviço. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 13787, de março de 1997, válida a partir de 

30.04.1997, “Controle de estoque dos sistemas de armazenamento subterrâneo de 

combustíveis (SASC) nos postos de serviço” trata exclusivamente do controle de 
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estoque dos tanques do SASC – Sistema de Armazenamento Subterrâneo de 

Combustíveis, isto é, através de medição (com régua ou qualquer outro equipamento de 

medição calibrado) e tabela de arqueação do tanque. Esse controle fornecerá subsídios 

para avaliação de perdas e vazamentos. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 14722, de julho de 2001, válida a partir de 

31.08.2001, “Posto de serviço – Tubulação não-metálica” tem como objetivo avaliar o 

desempenho das tubulações e conexões não-metálicas dos sistemas de armazenamento 

subterrâneo de combustíveis, de modo a garantir a segurança das pessoas e a proteção 

do meio ambiente. Estabelece, para tanto, ensaios que garantam as características 

operacionais do abastecimento de veículos e de compatibilidade, tanto com o solo como 

com os combustíveis automotivos, mantendo um grau seguro de permeabilidade, assim 

como sua durabilidade nos mesmos níveis dos tanques em que estiverem ligadas. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 14867, de julho de 2002, válida a partir de 

30.08.2002, “Posto de serviço – Tubos metálicos flexíveis” tem como objetivo avaliar o 

desempenho dos tubos metálicos flexíveis hidráulicos do SASC, para transporte de 

combustíveis líquidos inflamáveis, de modo a garantir a segurança das pessoas e a 

proteção do meio ambiente. Estabelece, para tanto, ensaios que garantem as 

características operacionais, tanto com o solo como com os combustíveis automotivos, 

mantendo um grau seguro de permeabilidade, assim como sua durabilidade nos mesmos 

níveis dos tanques em que estiverem ligados. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 14973, edição de 10.11.2010, válida a partir de 

10.12.2010, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Desativação, 

remoção, destinação, preparação e adaptação de tanques subterrâneos usados” 

estabelece os requisitos a serem atendidos quando da desativação de tanques 

subterrâneos de armazenamento de combustíveis. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 15072, primeira edição de 30.04.2004, válida a 

partir de 31.05.2004, “Posto de serviço – Construção de tanque atmosférico subterrâneo 

ou aéreo em aço-carbono ou resina termofixa reforçada com fibra de vidro para óleo 

usado” estabelece os requisitos para a fabricação de tanques cilíndricos de parede 

simples ou dupla, para instalações aéreas ou subterrâneas, em posição horizontal, 
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operando à pressão atmosférica, destinados a posto revendedor e posto de 

abastecimento, para armazenamento de óleo lubrificante usado. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 15138, primeira edição de 31.08.2004, válida a 

partir de 30.09.2004, “Armazenamento de combustível – Dispositivo para descarga 

selada” estabelece os parâmetros para desempenho e ensaios do dispositivo para 

descarga selada, instalado, em sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis 

(SASC) destinado a posto revendedor e posto de abastecimento. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 15205, primeira edição de 29.04.2005, válida a 

partir de 30.05.2005, “Armazenamento de combustível – Revestimento interno de 

tanque instalado, com a criação de parede dupla e espaço intersticial” estabelece os 

requisitos gerais para aplicação de revestimento interno de tanques de armazenamento 

de líquido inflamável e combustível, instalados com a criação de espaço intersticial, 

utilizando material composto à base de resina e fibra de vidro tridimensional. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 15228, primeira edição de 30.11.2005, válida a 

partir de 30.12.2005, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Posto 

revendedor veicular (serviços) – Plano de atendimento a emergências (PAE)” fornece 

orientação para elaboração de um plano de atendimento a emergências (PAE) para um 

posto revendedor veicular (serviços). 

 

A norma brasileira ABNT NBR 17505-1, primeira edição de 03.07.2006, válida 

a partir de 03.08.2006, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis Parte 

1: Disposições gerais” define os termos utilizados e as disposições gerais aplicáveis às 

diversas partes componentes da ABNT NBR 17505, que tem como objetivo geral fixar 

os requisitos exigíveis para os projetos de instalações de armazenamento, manuseio e 

uso de líquidos inflamáveis e combustíveis, incluindo os resíduos líquidos, contidos em 

tanques estacionários e/ou recipientes. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 17505-2, primeira edição de 03.07.2006, válida 

a partir de 03.08.2006, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis Parte 

2: Armazenamento em tanques e em vasos” fixa os requisitos exigíveis para projetos de 

instalações de armazenamento de líquidos e combustíveis, contidos em tanques 
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estacionários, com capacidade superior a 450 L, à pressão manométrica igual ou inferior 

a 103,4 kPa (15 psig), medida no topo do tanque. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 17505-3, primeira edição de 03.07.2006, válida 

a partir de 03.08.2006, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis Parte 

3: Sistemas de tubulações” estabelece os requisitos para os sistemas de tubulações de 

instalações de armazenamento, manuseio e uso de produtos inflamáveis ou 

combustíveis, conforme definidos na ABNT NBR 17505-1. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 17505- 4, primeira edição de 03.07.2006, válida 

a partir de 03.08.2006, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e Combustíveis Parte 

4: Armazenamento em recipientes e em tanques portáteis” prescreve os requisitos para o 

armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis nas seguintes condições: a) 

tambores ou outros recipientes que não excedam 450 L em sua capacidade individual; 

b) tanques portáteis/recipientes intermediários para granel (IBC), com capacidade acima 

de 450 L e que não excedam 5.000 L em sua capacidade individual; e c) nas 

transferências eventuais entre recipientes. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 17505- 5, primeira edição de 03.07.2006, válida 

a partir de 03.08.2006, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e Combustíveis Parte 

5: Operações” aplica-se a operações que envolvem o uso ou o manuseio de líquidos 

inflamáveis, tanto como atividade principal como eventual, exceto quando cobertas por 

outra parte específica desta parte da ABNT NBR 17505. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 17505- 6, primeira edição de 03.07.2006, válida 

a partir de 03.08.2006, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e Combustíveis Parte 

6: Instalações e equipamentos elétricos” aplica-se às áreas onde líquidos de classe I, de 

classe II ou de classe III são armazenados ou manuseados, em temperaturas iguais ou 

acima de seus pontos de fulgor, mesmo que eventualmente. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 17505-7, primeira edição de 03.07.2006, válida 

a partir de 03.08.2006, “Armazenamento de líquidos inflamáveis e Combustíveis Parte 

7: “Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques 

estacionários” fixa condições mínimas para projetos de sistemas de combate a incêndios 
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com água e com espuma, destinados a instalações de líquidos inflamáveis e 

combustíveis, contidos em tanques estacionários com capacidade superior a 450 L, à 

pressão igual ou inferior a 103,9 kPa (15 psig), medida no topo dos tanques. 

 

A NR 10 – “Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade” estabelece os 

requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e 

sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, 

direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as 

etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações 

elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as 

normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou 

omissão destas, as normas internacionais cabíveis. 

 

 A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras 

providências. 

 

2.3.4 Sinopse de normas e guias ambientais 

 

A norma brasileira NBR ISO 14001, segunda edição de 31.12.2004, válida a 

partir de 31.01.2005, “Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para 

uso” especifica os requisitos relativos a um sistema da gestão ambiental, permitindo a 

uma organização desenvolver e implementar uma política e objetivos que levem em 

conta os requisitos legais, 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. Em si, não estabelece critérios específicos de desempenho ambiental. 

 

A norma brasileira NBR ISO 14004, segunda edição de 31.11.2005, válida a 

partir de 30.11.2003 e corrigida em 17.07.2006, “Sistema de gestão ambiental – 

Diretrizes gerais sobe princípios, sistemas e técnicas de apoio” provê orientação para o 
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estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão 

ambiental e sua coordenação com outros sistemas de gestão. 

 

A norma brasileira NBR ISO 14015, de julho de 2003, válida a partir de 

01.09.2003, “Gestão ambiental – Avaliação ambiental de locais e organizações 

(AALO)” fornece orientação de como conduzir uma avaliação ambiental de locais e 

organizações (AALO) por meio de um processo sistemático de identificação de aspectos 

e questões ambientais, e como determinar, se apropriado, suas consequências nos 

negócios. 

 

A norma brasileira NBR ISO 14020, de junho de 2002, válida a partir de 

29.07.2002, “Rótulos e declarações ambientais – Princípios gerais” estabelece 

princípios orientadores para o desenvolvimento e uso de rótulos e declarações 

ambientais. Não se destina a ser usada como especificação para fins de certificação e 

registro. 

 

A norma brasileira ABNT NBR ISO 14031, primeira edição de 27.02.2004, 

válida a partir de 29.03.2004, “Gestão ambiental – Avaliação de desempenho ambiental 

– Diretrizes” fornece orientação para o projeto e uso da avaliação do desempenho 

ambiental em uma organização. Ela é aplicável a todas as organizações, 

independentemente do tipo, tamanho, localização e complexidade. Não estabelece 

níveis de desempenho ambiental. Não se pretende que ela seja usada como uma norma 

de especificação para propósitos de certificação ou registro, ou para estabelecimento de 

quaisquer outros requisitos de conformidade de sistema de gestão ambiental. 

 

A norma brasileira ABNT NBR ISO 14040, de novembro de 2001, válida a 

partir de 31.12.2001, “Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e 

estrutura” especifica a estrutura geral, princípios e requisitos para conduzir e relatar 

estudos da avaliação do ciclo de vida. Não descreve a técnica da avaliação do ciclo de 

vida em detalhes. 

 

A norma brasileira ABNT NBR ISO 14050, primeira edição de 31.05.2004, 

válida a partir de 30.06.2004, “Gestão ambiental – Vocabulário” contém definições e 

conceitos relativos à gestão ambiental. 



62 

 

 

A norma brasileira ABNT ISO/TR 14062, primeira edição de 31.05.2004, válida 

a partir de 30.06.2004, “Gestão ambiental – Integração de aspectos ambientais no 

projeto e desenvolvimento do produto” descreve conceitos e práticas usuais correntes 

relativas ao projeto do produto e seu desenvolvimento, em que "produto" é entendido 

como bens e serviços. É aplicável ao desenvolvimento de documentos de setores 

específicos. 

 

O Guia ABNT ISO/IEC GUIA 64, primeira edição de 2002, “Guia para inclusão 

de aspectos ambientais em normas de produtos” envolve a consideração dos impactos 

ambientais em normas de produtos, destina-se a redatores de normas e seu objetivo é 

conscientizar de que requisitos em normas de produtos podem afetar o meio ambiente 

positivamente ou negativamente; delinear as relações entre as normas de produtos e o 

meio ambiente; ajudar a evitar requisitos em normas de produtos que possam levar a 

impactos ambientais adversos; enfatizar que a consideração dos aspectos ambientais 

durante o desenvolvimento de normas de produtos é um processo complexo, que requer 

um equilíbrio das prioridades que se contrapõem; recomendar o uso do conceito de ciclo 

de vida e técnicas científicas reconhecidas quando se considera os aspectos ambientais 

de um produto que está sendo normalizado. 

 

O Guia ABNT ISO/IEC GUIA 66, primeira edição de 2001, “Requisitos gerais 

para organismos que operam avaliação e certificação/registro de sistemas de gestão 

ambiental (SGA)” especifica requisitos gerais para um organismo de terceira parte, que 

opera certificação/registro de SGA, ser reconhecido como competente e confiável na 

execução da certificação/registro de SGA. 

 

A Resolução nº 371, de 5 de abril de 2006, do Ministério do Meio Ambiente 

estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, 

aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, 

conforme a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e dá outras providências. 

 

A Resolução nº 273, de 29 de novembro de 2000, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) dispõe sobre prevenção e controle da poluição em postos 
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de combustíveis e serviços e apresenta os requisitos e procedimentos para obter as 

licenças ambientais para o planejamento, instalação e operação dos postos. 

 

A Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório 

de Impacto Ambiental – RIMA.  

 

A norma brasileira NBR ISO 19011, de novembro de 2002, válida a partir de 

29.12.2002, “Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou 

ambiental” fornece orientação sobre os princípios de auditoria, gestão de programas de 

auditoria, realização de auditorias de sistema de gestão da qualidade e auditorias de 

sistema de gestão ambiental, como também orientação sobre a competência de auditores 

de sistemas de gestão da qualidade e ambiental. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA UTILIZADA 

 

3.1 Análise do perfil do armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos na 

cidade de Natal 

 

3.1.1 Breve histórico 

 

Observa-se que na história da cidade do Natal (RN) houve um crescimento 

acentuado nos meios de transporte no final do século XVII com o surgimento dos 

bondes à tração animal, bondes elétricos e, por fim, já no século XX, em ônibus e 

automóveis movidos a combustíveis líquidos. 

O combustível – principalmente a gasolina – chegava a Natal pelos navios e 

eram entregues às distribuidoras. Itamar de Souza, em seu livro Nova História de Natal, 

publicado em 2008, aponta a probabilidade da Standard Oil Cy. of Brazil ter sido a 

primeira empresa internacional distribuidora de gasolina a se instalar em Natal. 

Essa informação é corroborada pela nota publicada no dia 03 de fevereiro de 

1912, na coluna “Várias”, do Jornal “A República”, que informa que o Sr. Horácio de 

Aquino Fonseca – sócio da firma Fonseca Irmão & Cia., autorizada a se instalar no 

Brasil por Decreto do Presidente Hermes da Fonseca, assinado em 17 de janeiro de 

1912 e já estabelecida na cidade do Recife (PE) – veio a Natal, juntamente como Sr. C. 

William Kamp, diretor da Standard Oil Cy. of Brazil, com o objetivo de montarem na 

capital potiguar um grande depósito de querosene e gasolina.  

A nota ainda informa que os Srs. Fonseca Irmão & Cia. seriam, em Natal, os 

agentes vendedores da referida companhia, como também os agentes vendedores na 

Paraíba do Norte. A empresa se instalou no bairro de Santos Reis e permaneceu até o 

fim da II Guerra Mundial. 

Durante o período da II Guerra Mundial, o consumo de combustível líquido 

aumentou vertiginosamente devido às operações aéreas no Campo de Parnamirim Field 

e, para atender a demanda, foi construído pelos americanos um oleoduto, com mais de 

20 km de extensão, ligando Natal (Campo de Tanque das Dunas, no bairro de Santos 

Reis) à base de Parnamirim.  

As obras mobilizaram grandes somas de recursos públicos que foram aplicados 

na desapropriação dos terrenos e, dentre os espaços destinados à empreitada, estava uma 
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faixa de terra com 1.578,41 m
2
 destinada à Standard Oil Cy. of Brazil para a construção 

dos tanques de armazenamento de combustíveis. 

Com o crescimento da cidade e, consequentemente, com o crescimento do 

número de veículos automotores, intensificou-se a instalação de postos de revenda, 

armazenamento e distribuição de derivados de petróleo. A forma de armazenamento 

utilizada pelos postos apresenta uma fragilidade no tocante ao meio ambiente.  

Os tanques utilizados para o armazenamento de combustíveis líquidos em postos 

de revenda são enterrados e estão sujeitos a uma intensa corrosão promovida – e 

intensificada – pela característica do solo da cidade do Natal: solo dunar com alta 

salinidade. A agressividade do solo acarreta danos diretos aos tanques, provocando 

vazamento de combustíveis tanto no tanque quanto na linha de transporte e distribuição 

(tubulações) e contaminando diretamente e o solo e o lençol freático. 

A portaria 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências 

como a orientação normativa sobre a qualidade da água para consumo humano.  

Dentre os elementos analisados, está o padrão de benzeno – constituinte da 

gasolina e altamente cancerígeno. Com o objetivo de avaliar e controlar a contaminação 

da água por derivados de petróleo na cidade do Natal, o Ministério Público, em 2009, 

firmando parceria com a UFRN e SEMURB
13

, iniciou uma ação para investigar a 

situação de todos os postos de combustíveis da cidade.  

As avaliações realizadas pelas entidades e coordenadas pelo Ministério Público 

Estadual foram referendadas pelas orientações legais e normativas do CONAMA e 

ABNT, que abordam desde o processo de licenciamento de instalação e sistema de 

armazenamentos de derivados de petróleo até os princípios gerais para a seleção dos 

equipamentos para o respectivo sistema. 

No primeiro momento, foram investigados 110 postos instalados na cidade – 

quantitativo maior do que o que consta no cadastro de postos do Sindicato do Comércio 

Varejista de Derivados de Petróleo do Rio Grande do Norte (Sindipostos/RN), 

correspondente a oitenta e seis (86) postos de combustíveis líquidos associados à 

entidade e estabelecidos em Natal (dados coletados em 10/08/2011, no 

http://www.sindipostosrn.com.br). A tabela 2 retrata alguns dados após um ano de 

                                                 
13

 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo da Cidade de Natal/RN. 
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trabalho investigativo na busca pela adequação ambiental dos postos de revenda de 

combustíveis em Natal/RN.  

 

Tabela 1. Dados obtidos no 1º ano de trabalho do Ministério Público Estadual.  

 

Postos com ocorrência de vazamentos nas tubulações/conexões; 

Postos com problemas na estanqueidade na estação de GNV; 

Postos com Estações de GNV interditadas por riscos de explosão ou outro problema; 

Postos com tanques de óleo lubrificante usado (óleo queimado) interditados; 

Postos com a Licença de Instalação (LI) já emitida para realizar a troca de instalação; 

Postos em processo de conclusão das instalações para recebimento de Selo Verde; 

Postos que realizaram apenas investigação de passivo ambiental e que ainda não 

assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta para instalar os equipamentos 

ecológicos (postos situados em ZPA – Zona de Proteção Ambiental); 

Postos que apresentaram indícios de contaminação do solo e da água; 

Postos que apresentaram fase livre (combustível na superfície da água); 

Postos com problemas adicionais. 

 

3.2 Análise do potencial poluidor dos postos de troca de óleo lubrificante (OL) 

  

Do grupo de postos investigados na cidade do Natal, noventa e sete (97) 

possuíam capacidades para armazenar, pelo menos, três (3) toneladas de óleo 

lubrificante cada e três deles armazenavam-no em espaços construídos em alvenaria – 

um com paredes revestidas de azulejos e dois sem revestimento. 

É inquestionável a possibilidade de infiltrações do óleo no meio ambiente 

através das paredes de retenção dos tanques com dano direto ao solo e ao lençol 

freático, num primeiro momento, do seu entorno. Para se ter uma avaliação da 

gravidade dessa situação, basta considerar que 1 litro de OL pode contaminar 1 km
2
 de 

espelho d’água, e esse mesmo volume é capaz de esgotar o oxigênio de um milhão de 

litros d’água. 
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Considerando volumes bem maiores, 1 tonelada  de OL, por exemplo, é 

suficiente para promover uma carga poluidora a uma população de 40.000 habitantes, 

em torno de 5,09% da população da cidade do Natal
14

.      

 

3.3 Análise do solo da cidade de Natal e a funcionalidade dos equipamentos 

ecológicos 

 

A geografia da Região da Grande Natal se caracteriza por algumas 

peculiaridades em seu relevo, produtos de fatores climáticos, litológicos
15

 e tectônicos
16

. 

Os resultados desses fatores são representados pelos terrenos com suaves 

ondulações no sentido da faixa litorânea para o interior do estado, caracterizando a 

Formação Barreiras que, em alguns locais, são interrompidas subitamente e que dão 

origem a falésias
17

 vivas e mortas ao longo da costa. 

As formações dunares, que são elevações constituídas de areia que surgem em 

função das correntes de vento, cobrem extensas áreas sobre a Região da Grande Natal. 

As dunas são responsáveis pela interrupção do relevo ondulado da faixa litorânea e, 

segundo Nunes (2000, p.17), “elevam-se até 60 m de atura, são fixas ou móveis, de 

constituição de areia quartzosas, de cores brancas, amareladas e avermelhadas, 

resultantes de gerações diversas”. 

Além dessas formações, apresentam-se ainda os estuários
18

, como os dos rios 

Potengi e Ceará-Mirim; planícies de mangue, como a região do bairro de Igapó, na 

cidade do Natal, e vales fluviais como o Vale do Pium, em Parnamirim. 

Observa-se que a constituição geográfica da Cidade do Natal está susceptível a 

impactos ambientais de grandezas significativas. O seu solo de constituição dunar 

possui boa infiltração, armazenamento e circulação de água e é responsável pelo 

abastecimento do aquífero, podendo ser facilmente contaminado por materiais de 

naturezas diversas. Essa contaminação pode ser de natureza líquida, que é absorvida 

com maiores facilidades, transferindo-se para as reservas hídricas naturais. 

                                                 
14

 Segundo o Censo 2010, a população da cidade do Natal é de 803.739 habitantes. Fonte: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=240810# 
15

 Estudo das transformações das rochas. 
16

 Parte da geologia que trata das deformações da crosta terrestre devidas às forças internas que 

sobre ela se exerceram. 
17

 Designação comum a terras ou rochas altas e íngremes à beira-mar, resultado da erosão 

marinha. 
18

  Tipo de foz em que o curso de água se abre mais ou menos largamente. 
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No caso dos postos de armazenamento, o grande risco é o vazamento dos 

combustíveis líquidos devido às avarias ocorridas nos seus respectivos tanques e 

tubulações de transporte. Por isso, os tanques da cidade do Natal devem ser 

obrigatoriamente os ecológicos, figura 8, que são os tanques de parede dupla, também 

chamados de jaquetados. 

 

Figura 8 – Tanque jaquetado em corte. 

Fonte: http://www.ecopostos.com.br/produtos/Tanques/jaqueta/main.html 

 

Os tanques de paredes duplas possuem dois revestimentos, em que a parede 

interna é de aço-carbono e a parede externa é de material não metálico; entre elas, um 

sistema de controle de vazamento denominado Monitoramento Intersticial. O controle é 

realizado por um computador que avisa quando ocorre alguma variação no 

comportamento da estrutura, figura 9. 
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Figura 9 – Detalhes dos equipamentos de monitoramento de bombas e tanques de 

armazenamento em postos de revenda de combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

Mediante o risco de vazamento e a existência no mercado de equipamentos de 

monitoramento confiáveis, o Ministério Público exige dos postos de combustíveis da 

cidade de Natal a substituição, dentre outros, dos tanques metálicos de parede simples 

(tradicionais) pelos jaquetados, assim como a instalação do Monitoramento Intersticial.     

 

3.4 Testes de estanqueidade realizados nos tanques e/ou tubulações 

  

O teste de estanqueidade é uma averiguação realizada em recipientes fechados 

que atenta para os vazamentos existentes. Esses testes são aplicados, por exemplo, em 
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tanques de armazenamento e em tubulações de transporte de substâncias líquidas ou 

gasosas. Os resultados apresentados pelos testes confirmam se há, ou não, vazamentos 

nos recipientes, mas não garantem sua resistência aos ataques corrosivos e às 

consequências de choques mecânicos. 

O teste de estanqueidade é realizado em diversas situações nas quais se deseja 

garantir a adequada estabilidade de volume no momento em que um sistema entra em 

operação, como também durante todo o seu processo de atuação, incluindo as novas 

paradas e as novas partidas. Na realização dos testes de estanqueidade nos tanques na 

cidade de Natal foram detectados e interditados 34 tanques, o equivalente a 7% do total 

de tanques da cidade, que apresentavam um vazamento médio de 12 litros/dia. 

Considerando um ano de 360 dias e o vazamento de 12 litros por dia, totalizam-

se 4.320 litros/tanque de combustível espalhados no solo e, provavelmente, no lençol 

freático. E, no conjunto dos 34 tanques com essa mesma capacidade, o montante anual 

de vazamento evitado foi de 146.880 litros/ano. A análise se estendeu às tubulações de 

transporte de combustível e concluiu que apenas 1 posto, dos 110 averiguados, 

apresentou suas tubulações sem vazamentos. 

Admitindo-se uma gota de vazamento de 3 ml/minuto em toda a tubulação por 

posto – no caso da cidade do Natal, seriam 109 postos – totalizar-se-ia, em um ano, o 

volume de 169.517 litros/ano de combustível lançados no meio ambiente. 

Pode-se afirmar que se evitou lançar ao meio ambiente um total de 316.397 

litros de combustível – gasolina, álcool e óleo diesel – por ano, no solo, no aquífero da 

cidade e nos corpos d’água. 

Ressalta-se que alguns pontos críticos foram identificados na ação da perícia, 

tais como: o maior vazamento apresentado em tanques foi em um posto no bairro da 

Ribeira, com, aproximadamente, 14 litros por dia; nos postos visitados, não havia 

frentista devidamente treinado para a manutenção, operação e atuação num possível 

acidente ambiental; também não existia nenhum frentista orientado para realizar a 

limpeza e a operação das caixas separadoras de óleo e água que comportam toda a carga 

poluidora de vários locais do posto. 
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3.5 Análise dos parâmetros básicos de segurança, meio ambiente e legislação 

 

                A segurança dos postos também foi avaliada pela perícia e se constatou 

algumas anormalidades, dentre elas: dos 110 postos visitados na cidade do Natal, apenas 

12 deles dispunham de sistema de para-raios; quase a totalidade dos estabelecimentos 

estava com o Habite-se – documento expedido pelo Corpo de Bombeiros – com a data 

limite de vigência ultrapassada e, por fim, quase todos os frentistas ainda não sabiam 

operar um extintor. 

A principal função dos peritos da UFRN que atuaram e que ainda atuam na 

verificação das instalações dos postos de abastecimentos da cidade do Natal é avaliar se 

todos os postos visitados estão de acordo com as respectivas referências normativas. 

A parceria entre o Ministério Público, a UFRN e a SEMURB culminará em 

atribuir o Selo Verde aos estabelecimentos que possuírem todos os equipamentos 

ecológicos exigidos pela norma e que estão sendo utilizados dentro dos parâmetros 

adequados; e, para que o posto tenha o Selo Verde, é necessário que a Licença de 

Operação esteja válida e que o estabelecimento seja aprovado no Teste de 

Conformidade. 

A ação do Ministério Público, juntamente com a UFRN e a SEMURB, 

promoverá uma mudança de atitude do consumidor quando ele souber que determinado 

posto do qual ele é cliente adquiriu ou não o Selo Verde. 

A consciência sobre as ações ambientais de um determinado segmento comercial 

– sejam elas positivas ou negativas – motiva o cliente a intensificar a sua fidelidade ou a 

mudar os hábitos pessoais em função dos benefícios comuns que poderão ser gerados.               

 

3.6 Análise da fragilidade do lençol freático exposto ao armazenamento de 

combustíveis líquidos em tanques metálicos subterrâneos 

 

 A prática mais comum realizada pelos postos de revenda de combustíveis 

líquidos é a de realizar estocagem dos combustíveis em tanques subterrâneos ao longo 

de sua área de ação (pátio dos postos de combustíveis). Os tanques utilizados para o 

armazenamento de combustíveis líquidos são confeccionados com materiais metálicos 

(aço comum) e susceptíveis às ações corrosivas provocadas pelo solo, que funciona 

como eletrólito no sistema. 
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 A ação corrosiva provoca (ou acelera) o processo de deterioração do recipiente 

metálico, culminando no surgimento de fissuras, trincas ou falhas na superfície do 

tanque; esses pontos de fragilidade são os caminhos percorridos pelos combustíveis 

líquidos em direção ao meio ambiente. Os combustíveis – seja gasolina, óleo diesel ou 

álcool – são compostos orgânicos constituídos de hidrocarbonetos (benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xileno) que, em contato com o meio ambiente, provocam riscos à saúde, 

principalmente o benzeno, que é comprovadamente cancerígeno. 

 Além de contaminar o solo, o combustível que vaza dos tanques de 

armazenamento ou das tubulações pode alcançar o lençol freático, como é o caso da 

cidade do Natal, que se localiza sobre uma superfície dunar, com alto potencial de 

permeabilidade. 

O aquífero de Natal (Dunas/Barreira), que é o depósito de água subterrânea 

utilizada para fins diversos, possui uma característica bem distinta: o aquífero livre se 

mistura com o aquífero mais profundo. Em outros centros urbanos, os aquíferos são 

bem definidos e são denominados Aquíferos Livres (lençol freático) e Aquíferos 

Confinados (com profundidade maior e protegidos por duas camadas impermeáveis). 

 O abastecimento de água na cidade do Natal/RN é assistido, na sua maior 

totalidade, pela reserva localizada em seu subsolo. 75% do abastecimento público 

direcionado às Zonas Sul, Leste e Oeste é oriundo do Aquífero, enquanto que a Lagoa 

do Jiqui contribui com 25% da água. Já na Zona Norte, 28,5% do abastecimento vem do 

manancial subterrâneo, e o restante da Lagoa de Extremoz. 

 

3.7 Análise das contaminações pela ausência de Planos de Manutenção, 

treinamento e infraestruturas adequadas 

 

 Toda a área de um Posto de Revenda é utilizada para as instalações de 

equipamentos e estruturas de suportes aos serviços disponibilizados pela empresa. São 

tanques enterrados, bombas de combustíveis líquidos, bicos de abastecimento de GNV, 

canaletas de direcionamento de águas, grades de estocagem de GLP, mostradas na 

figura 10, diques para lavagem de veículos, conforme mostra a figura 11, pontos de 

troca de óleos lubrificantes, borracharias, dentre outras instalações que objetivam 

concentrar em um só lugar – no Posto de Revenda – todos os serviços necessários para o 

cliente. 
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Figura 10 – Detalhe do armazenamento de GLP em um posto de revenda de 

combustível. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 

 

Figura 11 – Condições físicas de um dique para lavagem de veículos. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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Cada uma dessas instalações possui a capacidade, inerente à sua natureza, de 

promover um determinado impacto no meio ambiente; é por isso que, por lei, toda e 

qualquer instalação e sistema de armazenamento de derivado de petróleo, bem como 

também outros combustíveis, é considerada como um empreendimento potencialmente 

ou parcialmente poluidor e gerador de acidentes ambientais. 

 O cotidiano de um Posto de Revenda envolve vários processos que podem 

resultar no descarte, de maneira acidental ou corriqueira, de combustíveis, óleos 

lubrificantes, gases, águas com resíduos contaminantes, materiais combustíveis (latas de 

armazenagem de graxa, estopas utilizadas etc.), mostrados na figura 12, dentre outros. 

 

 

Figura 12 – Materiais descartados de maneira inadequada em um posto de revenda de 

combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

O vazamento de combustíveis, de maneira direta ou diluída em água, é a mais 

frequente forma de contaminação do solo, que não é menos importante do que a 

contaminação dos corpos d’água subterrâneos e superficiais e do ar. 

A ocorrência de vazamentos em Postos de Revenda, sejam os vazamentos de 

combustíveis líquidos, em forma de vapor ou em estado gasoso, acentua a possibilidade 

de incêndios e explosões. Essa situação é agravada ainda mais pelo fato de vários postos 

estarem instalados em áreas densamente povoadas, como se apresentam vários bairros 

da cidade de Natal. 

 Diversos Postos de Revenda apresentam uma estrutura de funcionamento 

precária em função da falta de um plano de manutenção adequado, conforme figuras 13, 
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14, 15 e 16 de treinamentos dos funcionários envolvidos com o processo de 

abastecimento e com os demais ambientes do posto e obsolescência dos equipamentos e 

sistemas utilizados nos processos de abastecimento e armazenagem, além de serem 

observados que os sistemas de detecção de vazamento de combustíveis não apresentam 

confiabilidade (CONAMA 273, 2000). 

 

 

 

Figura 13 – Detalhe da estrutura metálica de um posto de revenda de combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 

 

Figura 14 – Detalhe do nível de carga de um extintor localizado em um posto de 

revenda de combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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Figura 15 – Detalhe do sistema elétrico encontrado em um posto de revenda de 

combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 

Figura 16 – Detalhe do sistema elétrico encontrado em um posto de revenda de 

combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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3.8 A prevenção dos vazamentos, derramamentos e transbordamentos 

 

 Na cidade do Natal, o aquífero é intensamente utilizado para o consumo 

humano, e qualquer tipo de vazamento em tanques de armazenamento e/ou tubulações 

de combustíveis líquidos pode promover contaminações em graus distintos do solo e da 

água. Em virtude disso, faz-se necessário a substituição dos tanques metálicos de 

paredes simples por tanques de parede dupla, os denominados tanques ecológicos (NBR 

13.785, 2003, e RESOLUÇÃO CONAMA 319, 2002). A figura 17 mostra um tanque 

ecológico em corte parcial. 

 

Figura 17 – Tanque jaquetado ou tanque ecológico. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

 

 A legislação ainda aponta que os tanques instalados (ecológicos) e os 

equipamentos e os acessórios utilizados para a proteção ambiental e de segurança, bem 

como todas as bombas de abastecimento e elementos de filtragens de óleo diesel 

(filtros), devem possuir recipientes de contenção e um sistema eletrônico de 

monitoramento ambiental para detectar possíveis vazamentos em qualquer ponto ou 

elemento do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustível (SASC) (NBR 

13.785, 2003, e NBR 13.312, 2003). 
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 As instalações de um Posto de Combustível estão submetidas às intempéries da 

natureza, da inoperância ou obsolescência de alguns equipamentos, da falta de 

treinamento de pessoal, dentre outros fatores que podem levar a uma contaminação 

ambiental com a contaminação do lençol freático devido aos possíveis vazamentos dos 

tanques de armazenamento e/ou tubulações. 

A observação dos tanques de armazenamento deve ser realizada de maneira 

criteriosa, e não deve se limitar apenas a esses elementos, e sim em todo o SASC. Para 

detectar um vazamento no sistema, é importante que os agentes que atuam diretamente 

nos postos observem se: 

 

 surgem algumas variações não conhecidas nos volumes dos combustíveis que 

estão confinados nos tanques de abastecimento, utilizando o “controle de 

inventário”, chamado Livro de Movimentação de Combustível (LMC), que 

estabelece o balanço volumétrico na totalidade e em cada tanque; 

 já foi instalado um sensor no tanque de armazenamento, na contenção das 

bombas de combustíveis e dos filtros de óleo diesel, com o objetivo de ativar um 

alarme caso algum líquido vaze do SASC; 

 os dados dos inventários já foram periodicamente analisados utilizando-se 

critérios estatísticos para verificar a normalidade do balanço volumétrico do 

combustível armazenado; 

 houve a realização de testes de estanqueidade para a plena certificação ou 

constatação de vazamentos. 

 

3.9 Análise da campanha do Selo Verde na cidade do Natal/RN  

 

 O Ministério Público observou que na cidade do Natal/RN existiam muitos 

postos sem Licença Ambiental e se encontravam em situações de risco que extrapolam 

os limites físicos das instalações de muitos postos.  

Em março de 2011 firmou-se uma parceria entre a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB) e o Ministério Público. Neste momento, o Ministério Público divulgou a 

campanha educativa do Selo Verde, com o intuito de incentivar o consumidor a 

abastecer em Postos de Combustíveis que não poluam as águas dos lençóis freáticos. 
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A parceria entre a UFRN, SEMURB e MP objetiva a avaliação e o controle da 

contaminação das águas por derivados de petróleo na cidade do Natal/RN. No 

lançamento da campanha e em depoimento ao Jornal Diário de Natal, o professor 

Ângelo Roncalli informou que "(...) também foram detectados e interditados 34 tanques 

que vazavam em média 12 litros por dia. Isso significa que conseguimos evitar que 

146.880 litros de combustível fossem para o lençol freático, só esse ano, e 

prejudicassem ainda mais a água que é para o nosso consumo" (Diário de Natal, Edição 

de terça-feira, 22 de março de 2011). 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As investigações do Ministério Público, UFRN e SEMURB sobre a situação de 

todos os 110 postos de combustíveis da cidade do Natal culminaram nos resultados 

numéricos apresentados a seguir, com suas respectivas análises. 

 

4.1 Postos que apresentaram vazamentos nas tubulações/conexões 

 

Foram contabilizados cento e nove postos que apresentaram vazamentos ao longo 

de suas linhas (tubulações) e de suas conexões. Os vazamentos em tubulações são 

decorrentes dos ataques corrosivos, em tubulações enterradas ou aéreas.  

As tubulações enterradas, tendo o solo como eletrólito, sofrem ataques devido às 

variações de potenciais, associadas ou não, às substâncias corrosivas. Já as corrosões em 

tubulações aéreas ocorrem devido ao ataque das atmosferas corrosivas em pontos de 

fragilização das estruturas, tais como pinturas com substâncias inapropriadas, choques 

mecânicos que promovem descascamentos nas superfícies pintadas e contato com outras 

estruturas em processo de corrosão. 

Os SASCs que apresentaram vazamento durante o levantamento realizado foram 

interditados pelo Ministério Público, e foi solicitada a sua substituição por tubulações 

em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). As figuras 18 e 19 mostram algumas 

tubulações utilizadas em postos de combustíveis submetidas ao ataque corrosivo. 

 

 

Figura 18 – Tubulações utilizadas em postos de combustíveis submetidas ao ataque 

corrosivo. 

Fonte: Foto do autor. 
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Figura 19 – Detalhe do estado da tubulação utilizada em postos de combustíveis. 

Fonte: Foto do autor. 

 

 

 Os tubos de polietileno, figura 20, são os mais leves e mais baratos dos materiais 

termoplásticos. Trata-se de um material com resistência mecânica de 2 a 3 kg/mm
2
 e 

limites de temperatura que vão de –30º C a 80º C, dependendo da especificação. O 

polietileno é usado para pressões moderadas. Distinguem-se 3 graus de material, 

denominados de baixa, média e alta densidade, sendo os últimos de melhor qualidade e 

resistência. 

  

 
 

 

Figura 20 – Detalhe de uma tubulação de PEAD. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

O polietileno é um material termoplástico destinado a diversas aplicações, 

devido às suas características de baixa rugosidade, resistência à corrosão, elevada 
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flexibilidade, baixo peso, resistência a pressões internas e externas e facilidade de 

instalação. O polietileno, comumente utilizado, é o chamado Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD), e tem sido utilizado em larga escala em sistemas de distribuição de 

gás combustível devido às seguintes características: leveza e flexibilidade no manuseio, 

rapidez da instalação, menor número de juntas, eliminação de proteção catódica, 

eliminação de pintura ou recobrimentos de qualquer tipo para proteção contra a 

corrosão, eliminação de sistemas de radiografia de soldas, custos inferiores aos sistemas 

tradicionais, maior durabilidade, ótima soldabilidade, elevada resistência ao impacto, 

elevada resistência química e atóxica. 

 

4.2 Postos que tiveram problemas com instalações elétricas inadequadas para 

áreas classificadas 

 

Durante as observações, os engenheiros e técnicos identificaram alguns 

elementos fora dos padrões de segurança, tais como: instalações dos sistemas elétricos 

fora dos parâmetros normativos, equipamentos elétricos com fins de refrigeração 

(refrigeradores, freezers etc.) próximos às bombas de abastecimento, falta de 

aterramento ou aterramento inadequado em determinados elementos elétricos, dentre 

outros, conforme mostram as figuras 21 e 22. Foram apontados 36 postos com pelo 

menos uma desconformidade citada. 

 

Figura 21 – Ligações elétricas encontradas em um posto de revenda de combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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Figura 22 – Ausência de um sistema elétrico adequado em postos de revenda de 

combustíveis. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.3 Postos que tiveram estações de GNV (Gás Natural Veicular) interditados em 

razão de riscos de explosão ou outro problema 

  

 O arranjo físico dos componentes de um posto de combustível que disponibiliza 

o abastecimento de gás natural pode ser idealizado de maneira bem estruturada, desde 

que o posto seja inteiramente novo, facilitando, dessa maneira, o desenvolvimento do 

projeto. 

 Nos postos já existentes que operam com combustíveis líquidos, as instalações 

de GNV devem se adequar às demais instalações já existentes de tal maneira que 

estejam em harmonia técnica e arquitetônica, como também com um sistema de 

segurança adequado às modificações realizadas. 
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 Nas estruturas para o abastecimento de GNV deve-se atentar para algumas 

recomendações
19

 para que: 

 

 Os compressores estejam em um espaço com isolamento das demais 

dependências. 

 Sejam instaladas grades de compressão das unidades de compressão para uma 

melhor ventilação. 

 Sejam instalados os compressores numa menor distância possível dos pontos de 

abastecimento com o intuito de evitar a diminuição da pressão final em função 

da perda de carga. 

 Sejam evitadas as interferências do fluxo de veículos destinados ao 

abastecimento de combustíveis líquidos pelos veículos que se destinam ao 

abastecimento de GNV. 

 Seja restrito ao máximo o fluxo de pessoas pelas áreas classificadas 

eletricamente, impedindo também o acesso onde se encontra instalada a unidade 

de compressão. 

 A estação de medição seja instalada o mais próximo do compressor para que se 

evitem tubulações enterradas. 

 Quando necessário, sejam utilizadas paredes corta-fogo, de acordo com as 

referências normativas adequadas. 

 Sejam instaladas válvulas de corte rápido na entrada do gás, logo após a estação 

de medição da concessionária e após a estocagem fixa ou descarga do 

compressor e, se possível, sejam comandadas, em situações de emergência, por 

botoeiras remotas que devem ser instaladas na área de abastecimento e na área 

dos compressores. 

 

Ao longo das visitas foram identificados doze (12) postos que não atenderam a 

essas e outras recomendações normativas e, por isso, foram interditados em razão da 

possibilidade de explosões ou outro problema que pudesse colocar em risco a 

integridade ambiental e humana. 

                                                 
19

 (Gouvêa, C. P. de, Postos de Abastecimento de Veículos para Gás Natural - Recomendações de Projeto, 

IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo, 7o Seminário Internacional em Gás Natural, Rio de Janeiro, Brasil, 

1999.). ABNT, NBR 12.236 - Critérios de Projeto, Montagem e Operação de Postos de Gás Combustível 

Comprimido, Brasil, 1994. ANP, Portaria n
o
 41, Rio de Janeiro, Brasil, de 15 de abril de 1998. 
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4.4 Tanques de armazenamento de combustíveis e de óleo 

 

Dois elementos no processo de armazenamento de combustíveis em um posto de 

revenda são o tanque metálico utilizado para confinar gasolina, álcool e óleo diesel e o 

tanque utilizado para armazenar o óleo usado para processamento (reciclagem).  

Os tanques para armazenamento de combustível destinado ao abastecimento de 

veículos são dispostos de forma enterrada (tanque subterrâneo), assim utilizados nos 

centros urbanos por questão de segurança. Os tanques metálicos que se encontram 

enterrados estão susceptíveis às ações corrosivas pelo solo. A umidade, as partículas 

abrasivas, a salinidade, o processo de instalação, dentre outros, instigam a corrosão na 

superfície metálica dos tanques, promovendo fissuras e furos e, consequentemente, 

vazamentos de combustíveis. As figuras 23 e 24 mostram detalhes de um tanque 

metálico atacado pela corrosão em um posto de Natal. 

 

Figura 23 – Estado corrosivo de um tanque metálico utilizado para o armazenamento 

de combustível líquido em um posto de Natal/RN. 

Fonte: foto do autor. 
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Figura 24 – Detalhe da superfície do tanque metálico enterrado de um posto em 

Natal/RN. 

Fonte: foto do autor. 

  

Os tanques para armazenamento de óleo usado podem ser aéreos e apoiados 

diretamente em bases de concreto ou bases metálicas. O ataque corrosivo na parte 

externa dos tanques aéreos é controlado por pintura específica que garante a proteção 

contra atmosferas agressivas – além disso, é necessário um isolamento físico da 

estrutura para a circulação de pessoas e máquinas, evitando choques mecânicos. As 

figuras 25 e 26 mostram dois tanques aéreos para recolhimento de óleo usado. 
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Figura 25 – Tanque aéreo. 

Fonte: http://metalurgicaplumatanques.blogspot.com/ 

 

 
 

Figura 26 – Tanque aéreo instalado em um posto. 

Fonte: http://www.disqueoleo.com.br 
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Do conjunto de postos verificados, três tanques para armazenamento de óleo 

usado foram interditados. Os mesmos eram construídos de alvenaria com revestimento 

de azulejos. 

Durante as pesquisas realizadas pelos técnicos da UFRN e MP, foi encontrado 

um tanque subterrâneo metálico, destinado ao armazenamento de combustíveis, que 

apresentou vazamento de mais de 100 litros de gasolina em menos de 10 horas. 

 

4.5 Total de postos com Selo Verde 

 

O Selo Verde é conferido ao posto que possua todos os equipamentos ecológicos 

exigidos pelas normas, conforme a figura 27. Para a aquisição do Selo Verde, o posto 

deverá ter a Licença de Operação (LO) válida e ser aprovado no Teste de 

Conformidade, no qual os peritos do Ministério Público verificam se todas as 

instalações estão de acordo com suas correspondentes normas. Dos 110 postos da 

cidade do Natal, apenas 44 se adequaram ambientalmente e adquiriram Selo Verde, 

figura 28, até o fechamento desta dissertação.  

 

 

Figura 27 – O posto ilegal e o posto legal. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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Figura 28 – Adesivo que caracteriza um posto ambientalmente correto. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.6 Postos com a Licença de Instalação (LI) já emitida para realizar a troca de 

instalação 

 

A Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação do empreendimento ou a 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual 

constituem motivo determinante
20

. Dos postos avaliados, até o fechamento dessa 

dissertação (março/2012), apenas 70 possuíam a LI para a troca das instalações 

(tanques, dutos etc.). 

 

                                                 
20

 Resolução 237/97, art. 8º. O art. 19 do decreto 99.274/90, que regulamenta a Lei 6.938/1981, também 

aborda a matéria.  
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4.7 Postos em processo de conclusão das instalações para recebimento de Selo 

Verde 

 

O recebimento do Selo Verde está condicionado às adequações que os postos 

devem realizar. Na cidade do Natal, até o mês de fevereiro de 2012, 35 postos se 

encontravam em fase de conclusão de suas instalações para receber o Selo Verde. A 

evolução e velocidade desse processo no órgão ambiental podem ser observadas pela 

situação em março de 2011, quando esse número era de 25 postos. 

 

A parceria entre as entidades busca avaliar e controlar a contaminação 

das águas por derivados de petróleo na capital potiguar. "Já temos 22 

postos com as licenças de instalação emitidas para efetuar a troca das 

instalações. Do total, 25 postos estão quase prontos para receberem o 

Selo Verde e possivelmente o receberão daqui a 15 dias, havendo 

apenas três que já o possuem", informou Carlos Ney, responsável pelo 

setor de licenciamento de obras privadas da Semurb. Carlos 

acrescentou que até o final deste ano a Semurb espera que todos os 

postos sejam saneados (Edição de terça-feira, 22 de março de 

2011. MP combate vazamentos em postos. Diário de Natal). 

 

Para que um posto esteja em condições de receber o Selo Verde, é necessário 

que ele atenda a alguns requisitos, dentre eles: 

 

4.7.1 A presença de checkvalve para impedir possíveis vazamentos 

 

A figura 29 mostra em detalhes uma checkvalve instalada em um posto de 

combustíveis. A checkvalve mantém a rede submetida a uma pressão negativa, 

garantido um retorno de combustível ao tanque caso ocorra o surgimento de furos nas 

tubulações entre o tanque subterrâneo e a bomba de abastecimento. 

 

 



91 

 

 

Figura 29 – Detalhe da checkvalve. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.7.2 Substituição das tubulações metálicas por tubos de PEAD 

 

A figura 30 mostra tubos de PEAD para a substituição dos tubos metálicos para 

eliminar os efeitos corrosivos e ocorrências de furos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Tubulação de PEAD. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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4.7.3 Instalação de unidades de contenção (sumps) nas unidades abastecedoras 

 

A figura 31 mostra uma unidade de contenção em processo de instalação a ser 

utilizada em postos de combustíveis. 

 

 

Figura 31 – Unidade de contenção em processo de instalação. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.7.4 Instalação de Câmara de Calçada e Spill Containers 

 

A figura 32 mostra o processo de instalação de Câmaras de Calçada para 

descarga direta a serem utilizadas em postos de combustíveis. 

 

Figura 32– Processo de instalação de Câmaras de Calçada para a boca de visita dos 

tanques. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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4.7.5 Utilização de tanques jaquetados com interstício 

 

As figuras 33 a 39 mostram o esquema construtivo de um tanque jaquetado, 

detalhes de conjuntos de tanques jaqueteados e procedimentos para remoção e 

transporte de tanques metálicos utilizados em postos de combustíveis. 

 

 

Figura 33 – Esquema construtivo de um tanque jaquetado. 

Fonte: Abiepes e Resan. 

 

Figura 34 – Conjunto de tanques jaquetados para instalação local. 

Fonte: Ministério Público Estadual  
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Figura 35 – Conjunto de tanques jaquetados em processo de instalação. 

Fonte: foto do autor. 

 

 

Figura 36 – Preparação para a retirada de um tanque metálico. 

Fonte: foto do autor. 
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Figura 37 – Remoção de tanque metálico. 

Fonte: foto do autor. 

 

 

Figura 38 – Remoção para transporte de tanque metálico. 

Fonte: foto do autor. 
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Figura 39 – Adequação para o transporte de tanque metálico. 

Fonte: foto do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

4.7.6 Adequação de piso de concreto e instalação de canaletas 

 

A figura 40 mostra o processo antes e depois de concretagem do piso do posto 

para instalação de canaletas para direcionamento de fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Estado do piso de um posto de revenda de combustível antes e depois da 

concretagem e instalação de canaletas para direcionamento de fluidos. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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4.7.7 Instalação de breakaway nas bombas com o objetivo de restringir o fluxo de 

combustível se ocorrer rompimento na mangueira de abastecimento 

 

A figura 41 mostra uma breakaway instalada em postos de combustíveis. 

 

Figura 41 – Breakaway instalada. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.7.8 Instalação de caixa separadora de água e óleo 

 

A figura 42 mostra uma caixa separadora de água e óleo utilizada em postos de 

combustíveis para conter e separar resíduos de água e hidrocarbonetos. 

 

 
 

Figura 42 – Caixa separadora. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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4.7.9 Instalação de conjunto de descarga selada com selo no bocal 

 

A figura 43 mostra um conjunto de descarga selada utilizada em postos de 

combustíveis para impedir acesso de mangueira sem engate rápido.  

 

 

Figura 43 – Conjunto de descarga selada. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.7.10 Instalação de válvula antitransbordamento 

 

A figura 44 mostra uma válvula antitransbordamento utilizada em postos de 

combustíveis que impede possíveis transbordamentos durante o recebimento de 

combustíveis.  
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Figura 44 – Válvula antitransbordamento. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.7.11 Adequação ou instalação de válvula de recuperação de vapores 

 

A figura 45 mostra válvulas de contenção de vapores a serem utilizadas em postos 

de combustíveis para amenizar a saída de vapores de hidrocarbonetos para a atmosfera 

provenientes dos respiros dos tanques e evitar a poluição do ar.  

 

Figura 45 – Válvulas de contenção de vapores. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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4.7.12Adequação das instalações elétrica nas áreas classificadas 

 

 

A figura 46 mostra a sequência de equipamentos de prevenção à explosão a 

serem instalados em um posto de combustíveis e/ou nas estações de GNV. 

 

Figura 46 – Sequência de equipamentos de prevenção à explosão. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.7.13 Instalação ou adequação de sistemas de proteção de descargas elétricas 

(para-raios) 

 

A figura 47 mostra um sistema de para-raios de um posto de combustíveis. 
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Figura 47 – Sistema de para-raios. 

Fonte: Ministério Público Estadual 

 

4.7.14 Instalação ou adequação de sistemas contra abalroamento dos respiros com 

terminais com contenção de vapores 

 

A figura 48 mostra a mureta para proteção dos respiros com terminais de 

contenção de vapores que deve ser construída em postos de combustíveis. 

 

 

Figura 48 – Sistema de mureta para proteção dos terminais de contenção de vapores. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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4.8 Postos que realizaram apenas investigação de passivo ambiental e que ainda 

não assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta para a instalação dos 

equipamentos ecológicos (Postos situados em ZPA – Zona de Proteção Ambiental) 

ou com histórico de contaminantes 

 

O Passivo Ambiental está definido por Hendriksen e Breda (1999, p. 

409) como sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos 

resultantes de obrigações presentes. Acrescenta-se a esta definição que 

as obrigações também podem ser passadas e que esses sacrifícios 

estão relacionados com os ativos ou a prestação de serviços, como 

tradicionalmente definido; ou seja, por passivo ambiental entendem-se 

as obrigações da entidade decorrentes de danos causados ao meio 

ambiente, de infrações ambientais ou empréstimos a serem aplicados 

na área ambiental, que tenham ocorrido no passado ou estejam 

ocorrendo no presente e que delas decorram entrega futura ou presente 

de ativos, bem como a prestação de serviços (Contabilidade 

Ambiental, CARVALHO, 2007). 

 

Dos postos analisados, todos realizaram as investigações sobre o passivo 

ambiental e 25 apresentaram indícios de contaminação do solo e da água. Esses postos 

passaram para a segunda fase da investigação de passivo. Do total, três postos 

apresentaram problemas adicionais. 

 

4.9 Postos que apresentaram fase livre 

 

Os tanques metálicos enterrados que são destinados ao armazenamento de 

combustíveis líquidos (óleo diesel, gasolina e álcool) são susceptíveis às corrosões 

provocadas pelo eletrólito (solo) que podem alterar as suas características físico-

químicas ao longo do tempo. A umidade provocada pelas chuvas, o despejo de esgotos e 

materiais orgânicos, as taxas de salinidades (variáveis ou não), corrosão eletroquímica e 

influência de correntes elétricas de fontes próximas são alguns fatores que podem 

submeter os tanques a avarias como, por exemplo, furos e, consequentemente, 

vazamentos de fluido. 

Os vazamentos de combustíveis em tanques enterrados são direcionados ao meio 

ambiente, afetando, principalmente, as reservas hídricas, figura 49.   
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Figura 49 – Combustível em fase livre. 

Fonte: Ministério Público Estadual  

 

 Os principais poluentes aquáticos são classificados de acordo com sua natureza e 

com os principais impactos causados pelo seu lançamento no meio aquático. São eles: 

 

 Poluentes orgânicos biodegradáveis; 

 Poluentes orgânicos recalcitrantes ou refratários; 

 Metais; 

 Nutrientes; 

 Organismos patogênicos; 

 Sólidos em suspensão; 

 Calor e 

 Radioatividade.  

 

 O petróleo se enquadra como um poluente orgânico que é composto por uma 

mistura de várias substâncias, com diferentes taxas de biodegradabilidade. O petróleo e 

seus derivados podem acidentalmente atingir corpos de água nas fases de extração, 

transporte, aproveitamento industrial e consumo. Entre os principais efeitos danosos 

impostos ao meio ambiente estão a formação de uma película superficial que dificulta as 
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trocas gasosas entre o ar e a água, a vedação do estômato das plantas e órgãos 

respiratórios dos animais, a impermeabilização das raízes de plantas e a ação de 

substâncias tóxicas nele contidas para muitos organismos (BRAGA, 2005). 

 

Os vazamentos de combustíveis líquidos também produzem: 

 

 Riscos à segurança das propriedades, podendo ser materializados, por exemplo, 

pelo risco de explosões;  

 Contaminação do solo e águas superficiais e subterrâneas; 

 Riscos à saúde pública, caso haja contaminação de águas usadas no 

abastecimento público; 

  Restrições ao desenvolvimento urbano, já que a ocupação de área contaminada 

é limitada; 

 Redução do valor imobiliário decorrente da restrição do uso da área e do 

preconceito da população, que raramente acredita ser possível uma completa 

descontaminação (MONTEIRO, 2006).  

 De todos os postos analisados pelo MP, três apresentaram combustível na 

superfície da água (Fase Livre). 
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4.10 Representações gráficas sobre a situação dos postos de revenda de combustíveis líquidos na Cidade do Natal 

 

Figura 50 – Situação dos postos de armazenamento de combustíveis líquidos na cidade do Natal 

Fonte: Ministério Público Estadual  
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Figura 51 – Idade dos tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis líquidos na cidade do Natal 

Fonte: Ministério Público Estadual  
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Figura 52 – Gráfico comparativo da idade dos postos x idade dos tanques 

Fonte: Ministério Público Estadual  

Perfil da idade dos postos e tanques 
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Figura 53 – Mapa com a localização dos postos de revenda de combustíveis da Cidade 

de Natal (RN). 

Fonte: Ministério Público Estadual  
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 Conclusões 

 

 

 Uma dificuldade apresentada para a demora no andamento dos processos de 

Licença de Operação (LI) é apresentada no setor de Recursos Humanos do órgão 

responsável pela efetivação do referido documento. 

 É indiscutível que a cidade do Natal, em função do crescimento urbano, 

econômico e social, está no mesmo patamar dos grandes centros urbanos, 

guardadas as devidas proporções, em problemas ambientais. 

 Entre os inúmeros problemas ambientais apresentados está a susceptibilidade da 

contaminação do solo e do lençol freático, e um dos potenciais meios dessa 

contaminação é a armazenagem de combustíveis líquidos em tanques enterrados. 

 O perfil do armazenamento de combustíveis líquidos pelos postos de revenda, 

até a intervenção do MP, ainda era feito em tanques metálicos subterrâneos. 

 Os meios de armazenamento de combustíveis líquidos e os elementos e ações 

periféricas a estes estão presentes no cotidiano da população e da cidade de 

Natal. 

 Dos 110 postos de combustíveis avaliados, pouquíssimos deles apresentaram 

tanques jaquetados no SASC. 

 Foram interditados três tanques de armazenamento de óleo lubrificante devido às 

distorções construtivas e inadequações técnicas apresentadas por eles. 

 Os resultados numéricos levantados pelos peritos da UFRN e SEMURB 

justificaram as discussões em torno da questão ambiental e os postos de revenda 

de combustível líquido de Natal, como também justificaram a implantação do 

programa Selo Verde. 

 Com o ajuste de conduta realizado nos postos de revenda de combustíveis 

líquidos, houve uma redução e racionalização no volume de tancagem na cidade.  
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5.2 Sugestões 

 

 O poder público de Natal precisa criar uma sistemática para a fiscalização dos 

postos revendedores de combustíveis líquidos, sempre norteada pelos 

documentos legais e normativos que discorrem sobre o armazenamento de 

combustíveis líquidos no sentido de manter o esforço já realizado pelo MP. 

 É necessária a urgente conscientização dos proprietários dos postos e dos futuros 

empreendedores sobre a prática ideal de armazenamento, segurança e 

treinamento do corpo de funcionários que atuam nos referidos estabelecimentos. 

 Torna-se imprescindível a criação de grupos de estudos e de trabalho para 

estruturar mecanismos técnicos, preventivos, gerenciais e educacionais para que 

sejam minimizados, quiçá eliminados, os impactos causados pelo 

armazenamento de combustíveis líquidos. 

 É preciso implantar ferramentas gerenciais voltadas ao meio ambiente com o 

objetivo de minimizar os impactos negativos promovidos pelo posto de revenda 

de combustível e suas diversas atividades paralelas. 

 É necessária a conscientização da população, sendo ela consumidora ou não de 

combustíveis automotores, de que o adequado armazenamento e a boa 

estruturação do posto de combustível promoverão uma maior conservação 

ambiental, e mais precisamente da água que ela consome. 

 Deve-se tornar obrigatória a exigência dos postos a apresentar ao público 

consumidor e aos órgãos fiscalizadores as ações de ajustes realizadas em seus 

ambientes em função dos requisitos legais e normativos. 

 É imprescindível a criação de um programa educacional voltado à população 

mostrando a necessidade de interação entre a conservação ambiental e as 

atividades dos postos de revenda que estão além do armazenamento de 

combustíveis, tais como a lavagem de veículos automotores e o armazenamento 

de óleo usado. 

 Estender ações como esta aos estabelecimentos clandestinos de lavagem de 

veículos que estão no entorno dos postos, mas não pertencem aos mesmos, para 

que se adequem analogamente aos empreendimentos já enquadrados pelo 

Ministério Público. 
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