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RESUMO  

Dentre as atividades econômicas potencialmente poluidoras que comprometem a 
qualidade das águas subterrâneas estão os Postos Revendedores de Combustíveis. A 
cidade do Natal possui cerca de 120 postos de combustíveis, dos quais, apenas um 
possui licença ambiental de operação. Os postos em desconformidade foram notificados 
pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte para realizarem as adequações 
ambientais, dentre as quais está a investigação de passivo ambiental. As fases 
preliminar e confirmatória desta investigação consistiram na avaliação de gases do solo 
com duas sondagens confirmatórias para análises químicas de BTEX, HPA e TPH.  
Para obter-se uma boa avaliação e interpretação dos resultados obtidos no campo, se fez 
necessário a representação tridimensional dos mesmos. Utilizou-se um software CAD 
para representar graficamente os equipamentos instalados em um posto revendedor de 
combustível em Natal/RN, assim como as plumas de contaminação por compostos 
orgânicos voláteis. A partir desta ferramenta foi possível concluir que a contaminação 
não está localizada no atual Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível 
do empreendimento, mas reflete o histórico passado em que foram removidos tanques 
não estanques de gasolina e diesel. 
 

 
Palavras-chave: Postos de Combustíveis, Software CAD, Pluma de contaminação, 
Compostos Orgânicos Voláteis, Design gráfico tridimensional. 
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ABSTRACT 

 

 
Among the potentially polluting economic activities that compromise the quality of 
groundwater are the gas stations. The city of Natal has about 120 gas stations, of which 
only has an environmental license for operation. Discontinuities in the offices were 
notified by the Public Ministry of Rio Grande do Norte to carry out the environmental 
adaptations, among which is the investigation of environmental liabilities. The 
preliminary and confirmatory stages of this investigation consisted in the evaluation of 
soil gas surveys with two confirmatory chemical analysis of BTEX, PAH and TPH. To 
get a good evaluation and interpretation of results obtained in the field, it became 
necessary three-dimensional representation of them. We used a CAD software to graph 
the equipment installed in a retail service station fuel in Natal, as well as the plumes of 
contamination by volatile organic compounds. The tool was concluded that 
contamination is not located in the current system of underground storage of fuel 
development, but reflects the historical past in which tanks were removed not tight 
gasoline and diesel.  

 

 

 

Keywords: Fuel Stations, CAD software, plume contamination, volatile organic 
compounds, three-dimensional graphic design. 
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1. INTRODUÇÃO 

O suprimento hídrico da Cidade de Natal é feito, em sua maior parte (70%), por 

águas subterrâneas, e o restante (30%) são águas importadas das Lagoas de Jiqui e 

Extremoz, ambas situadas na periferia da cidade (SERHID, 2005, p.2). As águas 

subterrâneas constituem o recurso mais viável e seguro para o suprimento das 

populações com água potável (ibid, 2005, p.2). 

Apesar de sua importância, no suprimento hídrico da cidade de Natal, as águas 

subterrâneas estão ameaçadas de degradação, em decorrência das atividades do 

desenvolvimento urbano (SERHID, 2005, p.2). Dentre as atividades econômicas 

potencialmente poluidoras que comprometem a qualidade das águas subterrâneas estão 

os Postos Revendedores de Combustíveis, uma vez que, a cidade do Natal possui cerca 

de 120 postos de combustíveis, dos quais, apenas um cumpre as regras ambientais; os 

outros postos não possuem adequação ambiental e licença de operação válida.   

Diante do cenário, a 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente 

notificou 109 postos revendedores de combustíveis a celebrarem o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) para realizarem as adequações ambientais relativas ao: 

licenciamento ambiental; compartimento e acessórios não estanques ou desativados no 

empreendimento; à reforma do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de 

Combustíveis (SASC) e substituição dos tanques; investigação de passivo ambiental; 

plano de remediação das áreas degradadas; a revenda de gás natural; à educação e 

propagação da sustentabilidade da atividade econômica desenvolvida; e a verificação de 

conformidade das novas instalações. 

Uma das principais medidas preventivas, estabelecida pelas normas técnicas da 

ABNT para postos de combustíveis localizados em cidades que utilizam a água 

subterrânea para abastecimento público, é a utilização de tanques jaquetados 

(conhecidos como tanques ecológicos) para armazenamento de combustível. 

O objetivo deste trabalho é utilizar um software CAD para elaborar projetos 

gráficos para visualizações tridimensionais das instalações aéreas e subterrâneas de um 

posto revendedor de combustíveis, bem como para auxiliar na conclusão da 

investigação de passivo ambiental através de representações gráficas da pluma de 

contaminação por compostos orgânicos voláteis. Esta dissertação trata especificamente 

das fases: preliminar e confirmatória da investigação de passivo ambiental em um posto 

revendedor de combustíveis em Natal, que consiste na avaliação de gases do solo com 
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duas sondagens confirmatórias, na qual são coletadas duas amostras para análises 

químicas de BTEX, HPA e TPH. 

As bases teóricas abordadas são: Contaminação do solo e água subterrânea por 

Postos revendedores de Combustíveis; Etapas da avaliação de passivo ambiental em 

posto de combustíveis: preliminar, confirmatória e detalhada; Análise de Risco à Saúde 

Humana (ACBR); Remediação de áreas contaminadas; Direito ambiental (princípio do 

poluidor-pagador, termo de ajustamento de conduta e legislação ambiental); Softwares 

utilizados para representações tridimensionais de Plumas de Contaminação; bem, como 

um levantamento bibliográfico sobre trabalho envolvendo postos revendedores de 

combustíveis. 
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CAPÍTULO II: 

Aspectos Téoricos 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Da refinaria aos postos varejistas de combustíveis 

Nas Refinarias, o petróleo passa por processos químicos de limpeza a fim de 

reduzir as concentrações de contaminantes como o enxofre e refino, no qual o óleo cru 

é destilado produzindo derivados como a gasolina e o diesel que são largamente 

utilizados em veículos automotores (Figura 2.1).   

 

 

Figura 2.1: Produção Nacional de Derivados  
(Fonte: REFINARIAS PETROBRAS, 2008). 

 

Quando estes combustíveis deixam a refinaria e seguem para os postos varejistas 

de combustíveis, começa o processo de distribuição destes para o consumidor final. O 

transporte desses combustíveis da refinaria aos postos se dá principalmente através de 

caminhões-tanque utilizando a malha rodoviária (Figura 2.2), processo muito 

controlado, sinalizado e gerenciado a fim de que não ocorram acidentes nesse percurso. 

A operação de suprimento dos tanques do posto pelos caminhões-tanque envolve uma 

série de cuidados, isolamento da área com cones e corda. Na totalidade adota-se 

descarga selada, com vedação total das conexões entre a tubulação e os tanques do 

caminhão; além dessas medidas um módulo de Meio Ambiente faz parte do 

treinamento dos frentistas (OLIVEIRA et al. 2008). 
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Figura 2.2: Caminhão-Tanque 
(Fonte: SOLOSTOCKS, 2011). 

 

Como explica OLIVEIRA et al. 2008, o processo de descarga de combustível 

ocorre em um sistema subterrâneo de armazenamento de combustível que tenha tanque 

de armazenamento; monitoramento intersticial; câmara de calçada impermeável; 

válvula anti-transbordamento no tubo de descarga; conexão selada do caminhão tanque; 

válvula de retenção de vapor em sua extremidade na linha de respiro; bomba de 

abastecimento; tubulações e sistema de filtragem. Os autores dizem que além de 

tanques subterrâneos pode possuir tanques aéreos de armazenamento de combustível, 

obedecendo alguns critérios: ter reservatórios; tubulações; respiros; e pisos de 

abastecimento diferenciado do padrão. 

Os principais dispositivos de proteção ambiental são os seguintes (ibid, 2008): 

Válvula de retenção (check-valve); Câmara de contenção de descarga (spill container); 

Válvula anti-transbordamento (Over-fill preventions); Tanques de aço carbono; Caixas 

separadoras de água e óleo. 

Alguns postos são adjetivados como “ecológicos” (ver Figura 2.3) por 

executarem medidas que vão além das exigidas nas leis federais como (OLIVEIRA et 

al. 2008): (1)Tanques de parede Dupla; (2) Tubulações de Polietileno de Alta 

Densidade; (3) Válvula de Retenção junto a Bomba de abastecimento; (4) Descarga 

Selada; (5) Câmaras de contenção de descarga; (6) Câmaras de contenção sob a Bomba 

de Abastecimento; (7) Câmaras de Contenção de Tanque; (8) Sistema de 

Monitoramento de Tanque; (9) Piso Impermeável; (10) Canaleta de Contenção na 

Projeção da Cobertura; (11) Caixa Separadora. 
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Figura 2.3: Dispositivos de proteção ambiental em postos de combustíveis  
(Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 

Estes dispositivos de proteção ambiental em postos de Combustíveis são 

descritos a seguir no Quadro 2.1 (OLIVEIRA et.al., 2008). 

Quadro 2.1- Dispositivos de proteção ambiental em postos de combustíveis. 

Dispositivos de proteção 

ambiental 

Descrição 

Tanques de parede Dupla  

(Figura 2.4) 

São tanques cilíndricos horizontais construídos de aço 

carbono, envolto por outro tanque de plástico reforçado com 

fibra de vidro, com um interstício entre os dois tanques, 

permitindo assim que, se houver um furo por corrosão no 

tanque de aço, o produto fique contido no tanque externo 

evitando o escoamento do produto para o solo. 

Tubulações de Polietileno de Alta 

Densidade  

(Figura 2.5) 

Devido à sua alta resistência e por não sofrer processo de 

corrosão, não permite o vazamento de produtos para o solo. 

Válvula de Retenção Junto a 

Bomba de Abastecimento  

(Figura 2.6) 

Válvula de Retenção instalada junto à sucção de cada bomba 

da unidade de abastecimento ou do filtro prensa. Em caso de 

qualquer perfuração na tubulação que interliga o tanque do 
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posto até a bomba de abastecimento ou filtro prensa, o 

produto escoa diretamente para o tanque, não permitindo 

assim contaminação do solo. 

Descarga Selada  

(Figura 2.7) 

Evita qualquer derrame de produto durante a descarga dos 

caminhões-tanque para os tanques dos postos. A mangueira 

do caminhão - tanque é conectada diretamente no bocal do 

tanque do posto. 

Câmaras de contenção de 

descarga  

(Figura 2.8) 

São caixas impermeáveis instaladas no bocal de descarga do 

tanque. Evitam eventuais vazamentos que possam ocorrer 

durante a descarga de produto para o tanque do posto. 

Câmaras de contenção sob a 

Bomba de Abastecimento – 

SUMP  

(Figura 2.9) 

São caixas de contenções impermeáveis instaladas sob as 

bombas para conter eventuais vazamentos que possam 

ocorrer nas manutenções das bombas de abastecimento. 

Câmaras de Contenção de 

Tanques - SUMP  

(Figura 2.10) 

São equipamentos instalados junto à boca de visita dos 

tanques subterrâneos para conter eventuais vazamentos que 

venham a ocorrer na tubulação conectada ao tanque do 

posto; 

Sistema de Monitoramento de 

Tanque 

(Figura 2.11) 

São equipamentos instalados junto à boca de visita dos 

tanques subterrâneos para conter eventuais vazamentos que 

venham a ocorrer na tubulação conectada ao tanque do 

posto. 

Piso Impermeável 

(Figura 2.12) 

Toda a área de abastecimento de veículos embaixo da 

projeção da cobertura é construída de concreto, bem como 

sobre a área onde os tanques são instalados. 

(10) Canaleta de Contenção na 

Projeção da Cobertura  

(Figura 2.13) 

Canaleta impermeável para contenção de eventuais 

vazamentos provenientes do transbordamento dos tanques 

dos veículos durante o abastecimento. O seu conteúdo deve 

ser conduzido por tubulação até a caixa separadora. 

Caixa Separadora  

(Figura 2.14) 

Utilizada para separar água e óleo (conhecida como caixa 

SAO).  

 

Fonte:  OLIVEIRA et.al., 2008. 

Nota:  

 

No Rio Grande do Norte, o Ministério Público recomenda instalar 

caixas separadoras em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e 

equipadas com placas coalescentes compatíveis com o tamanho das 

instalações. 
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Figura 2.4: Tanque ecológico (Fonte: ECOFAB, 2010). 

 

 

Figura 2.5: Tubulações de Polietileno de Alta Densidade  
(Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 

 

 

Figura 2.6: Válvula de Retenção Junto a Bomba de Abastecimento  
(Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 
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Figura 2.7: Descarga Selada 
 (Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 

 

 

Figura 2.8: Câmaras de Contenção de Descarga 
 (Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 

 

 

Figura 2.9: Câmaras de Contenção sob as Bombas de Abastecimento 
 (Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 
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Figura 2.10: Câmaras de Contenção de Tanques  
(Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 

 

 

 

 
 

Figura 2.11: Sistema de Monitoramento de Tanque 
 (Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 
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Figura 2.12: Piso Impermeável  
(Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 

 
 

 

Figura 2.13: Canaleta de Contenção na Projeção da Cobertura  
(Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 

 

 

Figura 2.14: Caixa separadora de água e óleo (SAO) com placas coalescentes. 
(Fonte: OLIVEIRA et al., 2008). 
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2.2 Análise ambiental do aumento da frota de veículos no Brasil e da 

demanda por postos revendedores de combustíveis 

O Brasil é hoje o 4º mercado de veículos automotores do mundo (1,3 milhões de 

veículos vendidos de janeiro a maio de 2010), esse mercado é liderado pela China 

(ANFAVEA, 2010).  

Esse aumento pode estar associado à baixa qualidade e insegurança dos meios 

de transporte público, além dos aumentos de linhas de crédito, altos valores disponíveis 

para crédito e longos prazos para pagamento. Como também, o apoio dado pelo 

governo através da redução de IPI também contribuiu para a aquisição de veículos 

novos.  

Em nível governamental esse crescimento no consumo de veículos automotores 

já chama a atenção de algumas organizações governamentais para alertar os 

consumidores para o fator energético na hora de escolher o veículo que vai adquirir. É o 

caso do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO) em parceria com o Programa Nacional de Racionalização do uso dos 

derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET), que após o sucesso na publicação 

de etiquetas em cada produto mostrando a classificação do consumo de aparelhos 

eletrodomésticos decidiu fazer o mesmo com os veículos automotores, como uma 

espécie de selo verde (INMETRO, 2010). 

É evidente o aumento da frota de veículos automotores nas ruas da cidade do 

Natal, que possui um carro para cada 3,33 habitantes (IBGE, 2010). Segundo Denatran 

(2010), esse número chegou a 255.817 veículos e em 2010 até o mês de agosto esse 

número já passa de 269.585.  

 

Figura 2.15: Trânsito congestionado em Natal (Fonte: MACEDO, 2010). 
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Sabe-se que para um transporte urbano mais sustentável deveria ser incentivado 

o transporte coletivo ao particular para diminuir a emissão de poluentes, usar melhor a 

malha rodoviária e ocupação da área urbana. 

Devido à preferência pelo transporte particular ao coletivo, problemas como 

congestionamentos quilométricos, grande emissão de poluentes, faltas de áreas para 

estacionamento e ilhas de calor são cada vez mais frequentes e tem gerado efeito estufa 

e poluição do ar trazendo efeitos deletérios para a saúde da população dos grandes 

centros urbanos. Com um número maior de carros em circulação faz-se necessários 

mais combustíveis para abastecê-los, e em cadeia mais postos de abastecimento (no 

Brasil são 31.435 estabelecimentos em operação - CETESB, 2010a apud ANP, 2003; 

no estado do Rio Grande do Norte estima-se cerca de 600 postos abastecimento; e em 

Natal um total 120, dos quais apenas um possui selo ecológico). Causando cada vez 

mais poluição do ar pelo transito dos veículos e aumentando os riscos de contaminação 

do aquífero pela atividade de armazenamento destes combustíveis em tanques 

subterrâneos. 

Oliveira et al., 2008 usa o termo “problema demográfico de veículos” para citar 

a grande quantidade de veículos motorizados circulando a todo tempo em nossas 

cidades, e até no campo. Ele alerta ainda somente com uma consciência ética 

progressiva através de um processo educacional para melhorar a relação do homem 

com a natureza. 

2.3 Postos revendedores de combustíveis: uma atividade 

potencialmente poluidora 

A resolução CONAMA 237 (MMA, 1997) considera toda instalação e sistemas 

de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis como 

empreendimentos potencialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais 

(Ministério Público do Rio Grande do Norte, 2009). 

A ocorrência de vazamentos em SASCs (Sistema de Armazenamento 

subterrâneo de Combustíveis) tem sido objeto de crescente preocupação, em função dos 

riscos associados a esses eventos, tanto para a segurança e saúde da população, como 

para o meio ambiente (CETESB, 2010b), ver Figura 2.16. 
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Figura 2.16: Ilustração da contaminação por vazamentos em SASC. 
(Fonte: CETESB, 2010b). 

 

Estes eventos se manifestam, na grande maioria dos casos, tanto como 

contaminações superficiais provocadas por constantes e sucessivos derrames junto às 

bombas e bocais de enchimentos dos reservatórios de armazenamento, como pelos 

vazamentos em tanques e tubulações subterrâneas (ibid, 2010b). Geralmente são 

percebidos após o afloramento do produto em galerias de esgoto, redes de drenagem de 

águas pluviais, no subsolo de edifícios, em túneis, escavações e poços de abastecimento 

d'água, razão pela qual as ações emergenciais requeridas durante o atendimento a essas 

situações requerem a participação de diversos órgãos públicos, além do envolvimento 

do agente poluidor e suas respectivas subcontratadas (CETESB, 2010b). 

Além dos riscos de explosão, incêndio e à saúde pública, esses vazamentos 

podem acarretar sérios impactos ambientais devido à contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, comprometendo a qualidade dos recursos hídricos e seu uso para o 

abastecimento (CETESB, 2010b).  

Os componentes químicos provenientes de vazamentos de combustíveis são 

compostos orgânicos formados, entre outros, por hidrocarbonetos tais como o benzeno, 

o tolueno, o etilbenzeno e o xileno (Ministério Público do Rio Grande do Norte, 2009). 

Segundo a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, o benzeno é considerado como 
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substância química que representa risco à saúde; e segundo a Portaria 14/1995 do 

Ministério do Trabalho é reconhecidamente cancerígeno (ibid, 2009). 

O estudo das causas geradoras dos vazamentos é fundamental na solução desta 

problemática. Com base no levantamento de dados relativos a eventos passados, é 

possível estabelecer diretrizes que irão nortear a correção das falhas operacionais e o 

aprimoramento dos equipamentos que integram os sistemas de armazenamento 

subterrâneo de combustíveis (CETESB, 2010b). 

2.4 O conceito de áreas contaminadas é recente no país 

No Brasil, as diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas foram 

criadas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) baseadas em experiências de países como Estados Unidos, Alemanha 

e Holanda (FEAM, 2010). A partir dessas análises foram elaborados e disponibilizados 

a lista de valores orientadores de qualidade do solo e o manual de gerenciamento de 

áreas contaminadas, que contém normas técnicas e procedimentos (ibid, 2010). 

Em âmbito nacional, o CONAMA elaborou a resolução 420 que institui o 

Cadastro Nacional de Áreas Contaminadas, no qual serão registradas as áreas 

comprovadamente contaminadas, ficando sob a responsabilidade dos órgãos ambientais 

estaduais a alimentação e atualização desse cadastro (FEAM, 2010). 

Uma área contaminada é caracterizada principalmente pela presença de 

substâncias químicas no solo e nas águas subterrâneas, geralmente decorrentes de 

atividades humanas (ibid, 2010). Essas substâncias podem ser constituídas de resíduos 

depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada ou 

acidental no solo (FEAM, 2010). 

Nas áreas identificadas no levantamento, os contaminantes podem estar 

presentes no solo, no ar, nos sedimentos ou nas águas superficiais e subterrâneas, 

podendo ser transportados por esses meios, propagando-se por diferentes vias, alterando 

suas características e gerando impactos negativos e riscos á saúde humana e ao meio 

ambiente, isto significa que nem todas as áreas contaminadas representam risco (ibid, 

2010). Ele só existirá se as concentrações de contaminantes excederem determinados 

limites considerados aceitáveis e se existirem receptores sensíveis (FEAM, 2010). 
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2.5 Estatísticas de áreas contaminadas 

Em maio de 2002, a CETESB divulgou pela primeira vez a lista de áreas 

contaminadas, registrando a existência de 255 áreas contaminadas no Estado de São 

Paulo. A atualização do registro das áreas contaminadas, ocorrida em novembro de 

2009, foram totalizados 2.904 registros no Cadastro de Áreas Contaminadas e 

Reabilitadas no Estado de São Paulo (CETESB, 2010c). O gráfico 2.1 mostra a 

evolução do número de áreas contaminadas cadastradas no Estado de São Paulo (ibid., 

2010c). 

 

Gráfico 2.1- áreas contaminadas cadastradas no Estado de São Paulo. 
(Fonte: CETESB, 2010c). 

 

Os postos de combustíveis destacam-se na lista de novembro de 2009, com 

2.279 registros (79% do total), seguidos das atividades industriais com 382 (13%), das 

atividades comerciais com 123 (4%), das instalações para destinação de resíduos com 

96 (3%) e dos casos de acidentes e fonte de contaminação de origem desconhecida com 

24 (1%), ver Gráfico 2.2 (CETESB, 2010C). 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/ UFRN  18 

Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho 

 

Gráfico 2.2: Distribuição de áreas contaminadas por atividade em São Paulo. 
(Fonte: CETESB, 2010c). 

 

Segundo CETESB (2010c), a contribuição de 79% do número total de áreas 

registradas atribuídas aos postos de combustíveis é resultado do desenvolvimento do 

programa de licenciamento que se iniciou em 2001, com a publicação da Resolução 

CONAMA nº 273, de 2000. [...] O CETESB, exige a realização de investigação 

confirmatória de passivo ambiental, com o objetivo de verificar a situação ambiental do 

empreendimento a ser licenciado, bem como a realização da troca dos equipamentos 

com mais de 15 anos de operação (ibid, 2010c).  

Os principais grupos de contaminantes encontrados nas áreas contaminadas 

foram: solventes aromáticos, combustíveis líquidos, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs ou PAHs), metais e solventes halogenados, conforme pode ser 

observado no gráfico 2.3 (CETESB, 2010c). 
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Gráfico 2.3: Principais grupos de contaminantes encontrados nas áreas 
contaminadas do estado de São Paulo. (Fonte: CETESB, 2010c). 

 

Nas áreas que se encontravam em remediação, ou nas quais a remediação havia 

sido finalizada, ou seja, em 1275 áreas, a Cetesb constatou que o bombeamento e 

tratamento, a recuperação de fase livre e a extração multifásica foram às técnicas mais 

empregadas no tratamento das águas subterrâneas, enquanto que a extração de vapores 

e a remoção de solo/resíduo destacam-se como as técnicas mais utilizadas para os solos 

(CETESB, 2010c). As demais técnicas empregadas podem ser visualizadas no gráfico 

2.4.  
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Gráfico 2.4: Constatações de técnicas de remediação implantadas em São Paulo. 
(Fonte: CETESB, 2010c). 

 

2.6 Gerenciamento de áreas contaminadas - CETESB 

Para a CETESB (2010d), o gerenciamento de áreas contaminadas (ACs) visa 

minimizar os riscos a que estão sujeitos a população e o meio ambiente por meio de um 

conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das características dessas áreas e 

dos impactos por elas causados, proporcionando os instrumentos necessários à tomada 

de decisão quanto às formas de intervenção mais adequadas. 
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A metodologia utilizada no gerenciamento de áreas contaminadas (GACs), do 

órgão ambiental do estado de São Paulo, baseia-se em uma estratégia constituída por 

etapas seqüenciais, em que a informação obtida em cada etapa é a base para a execução 

da etapa posterior (CETESB, 2010d). Dessa forma, a Cetesb definiu dois processos que 

constituem a base do gerenciamento de ACs denominados: processo de identificação e 

processo de recuperação, apresentados no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Processos do Gerenciamento de áreas contaminadas. 

Processos do Gerenciamento  

de áreas contaminadas 

Descrição 

Processo de identificação de áreas contaminadas Tem como objetivo principal a localização das 
áreas contaminadas, sendo constituído por 
quatro etapas: 

• definição da região de interesse; 
• identificação de áreas potencialmente 
contaminadas; 
• avaliação preliminar; 
• investigação confirmatória. 

Processo de recuperação de áreas contaminadas Tem como objetivo principal a adoção de 
medidas corretivas nessas áreas que 
possibilitem recuperá-las para um uso 
compatível com as metas estabelecidas a ser 
atingidas após a intervenção, adotando-se 
dessa forma o princípio da “aptidão para o 
uso”. Esse processo é constituído por seis 
etapas: 

• investigação detalhada; 
• avaliação de risco; 
• investigação para remediação; 
• projeto de remediação; 
• remediação; 
• monitoramento 

Fonte: CETESB, 2010d. 

De acordo com CETESB (2010d), nas etapas do processo de identificação, as 

áreas em estudo podem ser classificadas como áreas potencialmente contaminadas 

(APs), áreas suspeitas de contaminação (ASs) ou áreas contaminadas (ACs), conforme 

apresentado no Quadro 2.3. 
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Quadro 2.3 – Classificação das áreas contaminadas. 

Classificação das áreas contaminadas   Descrição 

Áreas potencialmente contaminadas (APs) São aquelas onde estão sendo ou foram 

desenvolvidas atividades potencialmente 

contaminadoras, isto é, onde ocorre ou ocorreu o 

manejo de substâncias cujas características físico-

químicas, biológicas e toxicológicas podem causar 

danos e/ou riscos aos bens a proteger. 

Áreas suspeitas de contaminação (ASs) São aquelas nas quais, durante a realização da 

etapa de avaliação preliminar, foram observadas 

falhas no projeto, problemas na forma de 

construção, manutenção ou operação do 

empreendimento, indícios ou constatação de 

vazamentos e outros. Essas constatações induzem 

a suspeitar da presença de contaminação no solo e 

nas águas subterrâneas e/ou em outros 

compartimentos do meio ambiente. 

Áreas contaminadas (ACs) É a área ou terreno onde há comprovadamente 

contaminação, confirmada por análises, que pode 

determinar danos e/ou riscos aos bens a proteger 

localizados na própria área ou em seus arredores.  

Fonte: CETESB, 2010d. 

Para o CETESB (2010d), as informações obtidas nessas etapas devem ser 

armazenadas no Cadastro de Áreas Contaminadas do órgão ambiental, elemento central 

do gerenciamento de ACs, e que servem para controle, planejamento ambiental e 

urbanístico da região de interesse. 

A priorização das áreas, para aplicação dos procedimentos, devem seguir os 

seguintes critérios: características da fonte de contaminação (tipo de contaminante e 

tamanho da fonte de contaminação), as vias de transporte dos contaminantes e a 

importância dos bens a proteger (CETESB, 2010d). 

A metodologia para o gerenciamento de ACs  da CETESB é apresentada de 

forma esquemática na Figura 2.17, em que mostra sequência das etapas do 

gerenciamento e o posicionamento das diferentes etapas de priorização. 
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Figura 2.17: Fluxograma para gerenciamento de áreas contaminadas. 
(Fonte: CETESB, 2010d). 
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2.6.1 Etapas de gerenciamento de áreas contaminadas 
 

As etapas do gerenciamento de áreas contaminadas do CETESB e suas 

descrições são apresentados no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 - Etapas de gerenciamento de áreas contaminadas. 
 

Etapas de gerenciamento 
de áreas contaminadas 

 

Descrição 

Definição da região de interesse Etapa onde são definidos os limites da região a ser abrangidos 

pelo gerenciamento de ACs, considerando os principais bens a 

proteger. Os principais bens a proteger na Avaliação de Risco, 

são:  

• A qualidade das águas subterrâneas  

• A qualidade do solo, das águas subterrâneas e das 

superficiais em bacias hidrográficas utilizadas para 

abastecimento;  

• As áreas de preservação ambiental (fauna e flora);  

• A saúde da população; 

• E as áreas agrícolas  

Identificação de áreas 
potencialmente contaminadas  

Etapa onde são identificadas as áreas existentes na região de 

interesse onde são/ ou foram manipuladas substâncias, cujas 

características físico-químicas, biológicas e toxicológicas possam 

causar danos aos bens a proteger, caso estas entrem em contato 

com os mesmos. 

A identificação de APs se dá através de técnicas de 

levantamento de dados existentes utilizando-se fotografias aéreas, 

e do recebimento e atendimento de denúncias ou reclamações.  

Avaliação preliminar de passivo 
ambiental 

A etapa de avaliação preliminar consiste na elaboração de um 

diagnóstico inicial das áreas potencialmente contaminadas, 

identificadas na etapa anterior, o que será possível realizando-se 

um levantamento de informações existentes e de informações 

coletadas em inspeções de reconhecimento em cada uma dessas 

áreas.  

A avaliação do local com o objetivo de determinar a 

existência de contaminação ambiental é composta por visitas, 

entrevistas, verificação de documentos, registros, licenças e de 

estudos geológicos e hidrogeológicos, não se restringindo a área 

sob suspeita, mas também as áreas em seu entorno. 
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Esta avaliação permite documentar a existência de evidências 

ou fatos que levem a suspeitar ou confirmar a contaminação nas 

áreas em avaliação, possibilitando sua classificação como AS, 

AP, AC ou exclusão do cadastro. 

As informações existentes para a área a ser avaliada devem 

ser identificadas e reunidas, o que pode ser feito seguindo dois 

procedimentos básicos: 

• a elaboração de um levantamento histórico das atividades 

desenvolvidas ou em desenvolvimento na área; 

• o levantamento de dados sobre o meio físico. 

Os dados obtidos devem ser interpretados, visando formular 

hipóteses sobre as características da fonte de contaminação, as 

prováveis vias de transporte dos contaminantes, a distribuição 

espacial da contaminação e os prováveis receptores ou bens a 

proteger atingidos; dessa forma, estabelece-se um modelo 

conceitual inicial da área, que poderá ser utilizado como base para 

o planejamento das etapas de investigação confirmatória e 

detalhada. 

Investigação Confirmatória Nesta etapa encerra-se o processo de identificação de áreas 

contaminadas e tem como objetivo principal confirmar ou não a 

existência de contaminação nas áreas suspeitas, identificadas na 

etapa de avaliação preliminar. 

O processo de confirmação da contaminação ocorre através 

de amostragem de solo e/ou água subterrânea para análises 

químicas de BTEX, HPA e TPH, devendo ser o número de 

coletas reduzido, porém suficiente para comprovar a 

contaminação. A localização e profundidade dos pontos de 

amostragem são determinadas com base no conhecimento 

adquirido sobre a área na avaliação preliminar, onde foi definido 

o modelo conceitual inicial da área. 

Em seguida, deve ser feita a interpretação dos resultados das 

análises realizadas nas amostras coletadas pela comparação dos 

valores de concentração obtidos com os valores de concentração 

estabelecidos pela legislação ambiental. 

Investigação Detalhada Esta etapa é a primeira do processo de recuperação de áreas 

contaminadas, pois subsidia a execução da avaliação de riscos e a 

definição das intervenções necessárias na área contaminada. 

A metodologia utilizada para execução da etapa de 

investigação detalhada é semelhante à da investigação 
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confirmatória; porém, o objetivo principal é: detalhar as 

características da fonte de contaminação e dos meios afetados; 

determinar as dimensões das áreas ou volumes afetados; os tipos 

de contaminantes presentes e suas concentrações; e definir 

características da pluma de contaminação, como seus limites e sua 

taxa de propagação. 

Avaliação de Risco à Saúde 
Humana 

O objetivo principal da etapa de avaliação do risco é a 

quantificação dos riscos gerados pelas áreas contaminadas aos 

bens a proteger, como a saúde da população e os ecossistemas, 

para edificações, instalações de infra-estrutura urbana, produção 

agrícola e outros. Essa quantificação é baseada em princípios de 

toxicologia, química e no conhecimento sobre o comportamento e 

transporte dos contaminantes. 

Na avaliação dos riscos deve ser considerados: 

• identificação e quantificação dos principais contaminantes nos 

diversos meios; 

• identificação da população potencialmente atingida pela 

contaminação; 

• identificação das principais vias de exposição e determinação 

das concentrações de ingresso dos contaminantes; 

• avaliação do risco através da comparação das concentrações de 

ingresso com dados toxicológicos existentes. 

Os resultados obtidos na etapa de avaliação de risco são úteis 

para: 

• determinar a necessidade de remediação em função do uso atual 

ou proposto da área; 

• embasar o estabelecimento de níveis de remediação aceitáveis 

para a condição de uso e ocupação do solo no local e imediações; 

• embasar a seleção das técnicas de remediação a ser empregadas. 

Remediação de áreas degradadas O objetivo desta etapa é selecionar, dentre as várias opções de 

técnicas existentes, aquelas, ou a combinação destas, que são 

possíveis, apropriadas e legalmente permissíveis para o caso 

considerado. 

Para a realização dessa etapa, devem ser desenvolvidos os 

seguintes trabalhos: 

• levantamento das técnicas de remediação; 

• elaboração do plano de investigação; 

• execução de ensaios piloto em campo e em laboratório; 
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• realização de monitoramento e modelagem matemática; 

• interpretação dos resultados; 

• definição das técnicas de remediação. 

A partir dos objetivos da remediação, definidos na etapa de 

avaliação de riscos, devem ser selecionadas as técnicas de 

remediação mais adequadas, entre as várias existentes. Através de 

um plano de investigação, para a implantação e execução de 

ensaios piloto em campo e em laboratório, para testar a 

adequabilidade de cada uma das técnicas para remediar (reduzir 

ou eliminar) a contaminação, avaliar a eficiência e a 

confiabilidade das técnicas, além de considerar aspectos legais e 

ambientais, custos e tempo de implantação e operação.  

Projeto de remediação O projeto de remediação deve ser confeccionado, para ser 

utilizado como a base técnica para o órgão gerenciador ou órgão 

de controle ambiental avaliar a possibilidade de autorizar ou não a 

implantação e operação dos sistemas de remediação propostos. 

Dessa forma, o projeto de remediação deverá conter: 

• Informações sobre a área contaminada, levantadas nas 

etapas anteriores do gerenciamento;  

• Planos detalhados de segurança dos trabalhadores e 

vizinhança; 

• Plano detalhado de implantação e operação do sistema de 

remediação, contendo procedimentos, cronogramas 

detalhados e o plano de monitoramento da eficiência do 

sistema, com os pontos de coleta de dados definidos, 

parâmetros a ser analisados, frequência de amostragem e os 

limites ou padrões definidos como objetivos a ser atingidos 

pela remediação para interpretação dos resultados. 

Fonte: CETESB (2010d); MOISA (2005). 

 
2.6.2 Softwares 3D 

Os projetos de paisagem e planejamento ambiental, até recentemente, basearam-

se em resumo, as representações bidimensionais; e raramente apresentada de uma forma 

coerente e estimulante (PAAR, 2006). A descoberta de simulações 3D para paisagem 

veio quando as técnicas de processamento de imagem foram fundidas com modelagem 

geométrica (ibid, 2006). Agora estes projetos podem ser beneficiados pelo progresso 

das ferramentas de visualização 3D.  
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Dentre as características mais importantes do software de simulação 3D, estão: a 

facilidade de aprendizagem, interoperabilidade, alta interatividade, representabilidade 

dos processos ecológicos e o foto-realismo (PAAR, 2006). Os usuários do software de 

visualização 3D são particularmente preocupados com a representação insuficiente das 

plantas e dos habitates nas simulações (ibid, 2006). 

Desenvolvimentos no campo da computação gráfica aumentam as possibilidades 

para a representação de paisagens e de informação ambiental (PARR, 2006). Um 

número crescente de usuários, planejadores público e privado, adotaram a nova 

tecnologia e vem requerendo adequação dos atuais softwares de simulação 3D para suas 

necessidades profissionais (ibid, 2006). 

Entretanto, PAAR (2006) ressalta que ao invés de focar nas ferramentas e 

técnicas de pesquisa em gestão ambiental devem se concentrar em técnicas adequadas 

de representação e as informações necessidades dos projetos. Recomendando que a 

investigação e o desenvolvimento da modelagem da paisagem devem ser realizados em 

estreita colaboração com cientistas da computação.  

Já no que diz respeito as “Ferramentas de Geo-informação” utilizadas para 

simular a paisagem no contexto do planejamento da paisagem pode ser classificado 

como o “sistema de apoio ao planejamento” e deve satisfazer os requisitos-chave de 

interatividade, flexibilidade, adaptabilidade e facilidade de manutenção, exigidas pelos 

modernos processos de planejamento participativo, em oposição às práticas tradicionais 

de planejamento; deve ser atraente e adaptada à capacidade do usuário, a interface do 

usuário deve ser adaptada às necessidades dos participantes (ibid, 2006). 

As técnicas de visualização para a gestão ambiental 

devem incluir ferramentas de análise e modelagem, devem apoiar múltiplas escalas, 

e mudança detalhada (PAAR, 2006). 

Os principais problemas com os softwares disponíveis para visualizações 3D, 

elencados por PAAR (2006), estão:  

•A geração de simulações em 3D tende a levar um longo tempo; 

•A qualidade das simulações, muitas vezes, é insatisfatória; 

•Equipamento de hardware é caro; 

•Difícil troca de dados com outros programas; 

•Os clientes estão mostrando um interesse crescente em visualizações 3D; 

•Dificilmente é possível pagar os custos de pessoal. 
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•Os usuários requerem que as ferramentas de visualização em 3D sejam 

compatíveis com SIG (sistema de informação geográfica). 

 

2.6.2.1 Softwares utilizados para representações tridimensionais de Plumas de 

Contaminação 

Para Kohnke (2001), um dos aspectos mais importantes no modelamento de 

fluxo e transporte de águas subterrâneas é a visualização dos resultados. Para obter-se 

uma boa avaliação e interpretação destes resultados, é necessário que ocorra uma 

representação tridimensional dos mesmos. 

Segundo o mesmo autor, hoje em dia existem vários softwares especializados na 

representação 3D de dados, sendo que entre os que merecem ser citados constam: 

Autocad (Autodesk Inc.), Surfer (Golden Inc.), RockWorks 3D Visual Pro (Rockware 

Inc.), Visual Groundwater (Waterloo Hydrogeologic Inc.), Lynx (Lynx Geosystems 

Inc.) e Datamine (Mineral Industries Computing Ltd.). 

As figuras 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21 exibem exemplos de representação de 

resultados na forma tridimensional obtidos com os softwares RockWorks 3D Visual Pro 

e Visual Modflow-3D-Explorer (Kohnke, 2001). 

 

Figura 2.18: Distribuição espacial de uma camada litológica confinante (à 

esquerda) e de uma pluma de contaminação (à direita) criados com o programa 

RockWorks 3-D Visual Pro (Rockware Inc.). (Fonte: KOHNKE, 2001). 
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Figura 2.19: Representação 3D da topografia, geologia, poços de monitoramento, 

linhas de fluxo e pluma de contaminação - Visual Modflow (3D-Explorer) 

(Waterloo Hydrogeologic Inc.). (Fonte: KOHNKE, 2001). 

 

Figura 2.20: Representação tridimensional da geometria do sistema aquífero, da 

topografia, dos poços de monitoramento, das equipotenciais e do caminhamento de 

partículas com o programa Visual Modflow - 3D-Explorer (Waterloo 

Hydrogeologic Inc.). (Fonte: KOHNKE, 2001). 
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Figura 2.21: Exemplo da visualização em 3D do caminhamento de partículas em 

direção a um poço de bombeamento, exibindo ainda o zona de captura deste poço, 

a topografia, as equipotenciais e zonas de condutividade hidráulica (Visual 

Modflow - 3D-Explorer - Waterloo Hydrogeologic Inc.). (Fonte: KOHNKE, 2001). 

 

2.6.2.2 Software SketchUp 

O Google adquiriu uma das melhores ferramentas de modelação 3D do 

mercado, o SketchUp. Ao comprar a @Last Software, a Google obteve a versão 

profissional do software e criou também uma versão gratuita interativa e versátil, sendo 

capaz de trabalhar em conjunto com o Google Earth, o que pode auxiliar no 

georeferenciamento de estudos ambientais. 

Desenvolvido para arquitetos, engenheiros civis e outros profissionais 

relacionados, o SketchUp é um software CAD (Computer-Aided Design - que significa 

modelo assistido por computador) que possui um conjunto de ferramentas para a 

criação de modelos tridimensionais. Este programa foi pensado para ser mais intuitivo, 

flexível e fácil de usar do que programas similares. 

 
 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/ UFRN  32 

Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho 

2.7 Direito Ambiental  

O Direito Ambiental é a área do conhecimento jurídico que estuda as interações 

do homem com a natureza e os mecanismos legais para proteção do meio ambiente. É 

uma ciência holística que estabelece relações intrínsecas e transdisciplinares entre 

campos diversos, como antropologia, biologia, ciências sociais, engenharia, geologia e 

os princípios fundamentais do direito internacional, dentre outros (Magalhães, 2010).  

No Brasil, o emergente Direito Ambiental estabelece novas diretrizes de 

conduta, fundamentadas na Política Nacional do Meio Ambiente (lei 6.938, de 

31/8/81). Esse código estabelece definições claras para o meio ambiente, qualifica as 

ações dos agentes modificadores e provê mecanismos para assegurar a proteção 

ambiental (ibid., 2010).  

2.7.1 Princípio do Poluidor-Pagador 

O princípio do poluidor-pagador pode ser entendido como sendo um 

instrumento econômico e também ambiental, que exige do poluidor, uma vez 

identificado, suportar os custos das medidas preventivas e/ou das medidas cabíveis 

para, senão a eliminação  pelo menos a neutralização dos danos ambientais (Colombo, 

2004). 

É oportuno detalhar que este princípio não permite a poluição e nem pagar para 

poluir. Pelo contrário, procura assegurar a reparação econômica de um dano ambiental 

quando não for possível evitar o dano ao meio ambiente, através das medidas de 

precaução (ibid., 2004). Desta forma, o princípio do poluidor-pagador não se reduz à 

finalidade de somente compensar o dano ao meio ambiente, deve também englobar os 

custos necessários para a precaução e prevenção dos danos, assim como sua adequada 

repressão (Colombo, 2004). 

2.7.2 Termo de Ajustamento de Conduta –TAC 

Para Akaoui e Rodrigues (2010), trata-se de um instrumento administrativo, 

utilizado pelos órgãos públicos, em especial o Ministério Público, para realizar acordos 

entre este, órgão fiscalizador e garantidor da preservação de conservação do direito 

transindividual, e aquele que está causando algum prejuízo ou na iminência de causar 

contra o meio ambiente.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/ UFRN  33 

Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho 

Os autores afirmam que este termo de conduta será considerado um título 

executivo extrajudicial, de forma que o agente causador do dano estará admitindo ter 

consciência da ofensa que está praticando contra o meio ambiente, e se comprometendo 

a, num espaço de tempo pré-estabelecido no próprio termo, deixar de causar dano ou 

recuperar o meio ambiente à sua forma original, de maneira que aquilo que está 

determinado no artigo 225, da Constituição Federal atual, "todo cidadão tem direito a 

um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado", seja perfeitamente 

cumprido (ibid, 2010).  

Caso o agente provocador do dano não venha a cumprir ao que fora determinado 

no termo de ajustamento, o órgão público responsável terá o dever de executar 

diretamente o ofensor, de modo que não se faz mais necessário o reconhecimento do 

direito, pelo processo de conhecimento, para poder exigir o cumprimento do acordo, 

uma vez que o termo de ajustamento possui a característica de título executivo (Akaoui 

e Rodrigues, 2010). O agente provocador, então, será submetido a penalidades dispostas 

tanto no próprio termo de acordo, quanto às penalidades previstas pelo Juiz (ibid, 

2010).  

2.7.3 Cláusulas dos TAC para postos revendedores de combustíveis em Natal 

Este tópico destinasse a descrever as obrigações assumidas por empresas 

varejistas de combustíveis em Natal nos termos de ajustamento de conduta celebrados 

junto à 45ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, na figura da promotora Gilka da 

Mata (ver Quadro 2.5). 

 

Quadro 2.5 - Obrigações assumidas por empresas varejistas de combustíveis em 

Natal nos termos de ajustamento de conduta (TAC). 

 

OBRIGAÇÕES DESCRIÇÃO 

Relativas ao Licenciamento 

Ambiental 

O empreendedor deve atender os condicionantes da licença ambiental e 

todas as orientações técnicas do órgão ambiental licenciador 

(SEMURB).  

Relativas aos 

compartimentos e 

acessórios não estanques ou 

desativados do 

• Apresentar o resultado de Teste de Detecção de Tanques antigos 

subterrâneos desativados, através do método GPR ou similar, realizado 

através de Profissionais vinculados a instituições públicas. 

• Proceder a remoção e destinação de tanques subterrâneos inativos 
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empreendimento ou não jaquetados de acordo com a NBR 14.973. 

• Acompanhamento de profissional (perito) vinculado ao Projeto de 

Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

através da Fundação Norte Riograndese de Pesquisa e Cultura 

(FUNPEC). 

Relativas à reforma do 

Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de 

Combustíveis (SASC) e 

substituição dos tanques 

•••• Apresentar ao órgão ambiental o Relatório de Controle Ambiental 

(RCA); 

•••• Plano de Manutenção de Equipamentos e Procedimentos 

Operacionais em caso de vazamentos e derramamentos de combustíveis, 

Plano de Emergência e Plano de Gerenciamento de Resíduos; 

•••• O empreendedor deverá realizar medidas mitigadoras e promover a 

implantação dos sistemas de proteção e controle conforme NBR 

13786, em especial as descritas a seguir: 

Relativas à proteção contra vazamento: 

� Instalar válvulas de retenção (check valve) na linha de sucção 

das bombas; 

� Instalar tubulação e conexões em PEAD (Polietileno de Alta 

Densidade) para linhas enterradas; 

� Instalar câmara de contenção (sump) sob as unidades 

abastecedoras, filtros de óleo diesel, nas bocas de descargas e de 

visita dos tanques (direta e a distância) e na emenda da 

tubulação subterrânea (na transição entre tubulação metálica e 

tubulação subterrânea (na transição entre tubulação metálica e 

tubulação não metálica – Respiro); 

� Realizar a substituição do Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustível (SASC), que deverá ser equipado 

com tanque jaquetado ou ecológico; 

� Instalar e operar sistema de monitoramento eletrônico 

intersticial, como também das câmaras de contenção (sump) das 

bombas, filtro de óleo diesel e de tanques, por se tratar de 

empreendimento classe 3, de acordo com a classificação da 

NBR 13.786; 

� Em caso de existência de troca de óleo lubrificante no novo 

projeto, instalar tanques de óleo queimado ecológicos, 

conforme norma NBR 15.072 da ABNT; 

� Realizar os testes de estanqueidade de qualquer novo SASC e 

no sistema de GNV (NBR 12236) instalado e apresentar o 

Laudo e o Relatório correspondentes à SEMURB; 

� Acompanhamento do teste de estanqueidade por profissional 
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(perito) vinculado a UFRN/FUNPEC. 

Obrigações relativas à proteção contra derramamento: 

� Instalar piso de concreto impermeabilizado conforme NBR 

6118/2003; NBR 12190/92, NBR 7481 e NBR 12042, 

instruções do DER e DNIT e demais atualizações e normas 

pertinentes em todas as áreas: abastecimento, tancagem, troca 

de óleo e lavagem de veículos; 

� Instalar sistema de canaletas no entorno da pista de 

abastecimento, de tancagem, e de troca de óleo ligada à caixa 

SAO (Separadora de Água – Óleo) e também na área de 

lavagem de com caixa SAO independente, contendo também 

caixa de areia; 

� Instalar sistema de canaletas no entorno da área de compressão 

de GNV, do compressor de ar e geradores ligando à caixa 

separadora de Água-Óleo, no caso de existência;  

� Instalar e manter válvula de proteção Breakaway em todas as 

linhas de bicos das 

� Bombas; 

� Instalar caixa (s) Separadora de Água e Óleo (SAO) em PEAD 

e equipado com placas coalescentes compatíveis com o 

tamanho das instalações. 

Obrigações relativas à proteção contra transbordamento: 

� Instalar descarga tipo selada em todos os bocais dos tanques; 

� Instalar câmara de contenção (sump) nas bocas de descarga dos 

tanques; 

� Instalar válvulas anti-transbordamento; 

� Obrigações relativas à emissão de gases na atmosfera: 

� Instalar sistema de descarga selada nos bocais de abastecimento 

dos tanques, objetivando minimizar que os gases gerados no 

momento da descarga de combustível do caminhão para o 

tanque de armazenamento escapem para a atmosfera; 

� Instalar válvulas de contenção de vapores nos respiros dos 

tanques de combustíveis; 

Obrigações relativas à redução de riscos de acidentes: 

� Adequar os equipamentos elétricos ligados nas Áreas de 

Abastecimento, conforme as normas (NBR 14.639, 12.236 e 

5598); 

� Instalar estruturas de concreto (proteção contra abalroamento) 

nos respiros, conforme norma pertinente; 

� Apresentar comprovante de capacitação técnica e treinamento 
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dos funcionários do empreendimento para operação, 

manutenção e resposta a incidentes de acordo com a norma 

NBR 14276. Sempre possuir pelo menos 01 funcionário 

capacitado por turno; 

� Instalar eletrodutos à prova de explosão de acordo com a NBR 

5598; 

� Instalar unidades seladoras nas bombas e promover o 

aterramento adequado das mesmas; 

� Instalar fio terra apropriado para descarga da Energia 

Eletrostática dos caminhões transportadores (NR10 do MTE), 

instalado no mínimo a 3 m da boca de descarga dos tanques; 

� Instalar Sistema de Proteção para Descargas Atmosféricas 

(SPDA) com pára-raios, conforme norma NBR-5419 da ABNT; 

� Apresentar “Habite-se do Corpo de Bombeiros” atualizado; 

� Obrigações relativas ao controle de lançamento de efluentes 

líquidos e à eficiência da caixa Separadora de Água e Óleo 

(SAO); 

� Implantar projeto do sistema do SAO compatível com o volume 

de efluente gerado; 

� Implantar Plano de manutenção do SAO compatível com o 

volume de efluente gerado; 

� Realizar o lançamento de efluentes líquidos em corpos 

receptores de acordo com a Resolução CONAMA no 357/2005 

e as normas técnicas pertinentes, com destaque para a NBR 

7.229 e NBR 13.969; 

� Coletar e acondicionar o efluente correspondente à fração 

oleosa gerada nas caixas separadoras de água e óleo em 

tambores de 200 litros em área coberta com bacia de contenção, 

armazenados em local próprio até serem recolhidos por 

empresas licenciadas ambientalmente para realizar o re-refino 

de óleo; 

Obrigações relativas à disposição dos resíduos sólidos: 

� Acondicionar os resíduos de natureza industrial, ou seja, os 

“Resíduos Classe-1” ou “Resíduos Perigosos” (NBR 10.004) — 

embalagens de produtos químicos vazias, estopas contaminadas 

e resíduo das caixas separadoras de água e óleo em vasilhames 

(Tambores) específicos e armazenados em local próprio, até 

serem recolhidos por empresa que possua licença ambiental 

para tal finalidade; 

� Manter os comprovantes da destinação dos resíduos classe 1, 
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cumprindo o disposto nas normas ambientais e técnicas 

vigentes, para efeitos de fiscalização;  

� Implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos, conforme 

Termo de Referência emitido pela SEMURB; 

� Manter no local e conservar a plaqueta (selo TAG) identificador 

do tanque, fixada pelos peritos do Ministério Público por 

ocasião da realização do Teste de Estanqueidade; 

� Abster-se de utilizar tanques inativos ou recuperados e sem a 

plaqueta (selo TAG) de identificação e controle do Ministério 

Público e/ou da SEMURB; 

� Apresentar à SEMURB Plano de Remoção/Desativação de 

tanques, conforme Termo de Referência da referida Secretaria; 

� Proceder a remoção dos tanques desativados na presença de 

servidor da SEMURB ou de profissional vinculado ao Projeto 

de Extensão da UFRN/FUNPEC – Projeto de Extensão do 

Departamento de Engenharia Mecânica. 

Relativas à investigação de 

passivo ambiental 

• Apresentar relatório conclusivo correspondente à investigação 

Preliminar de Passivo Ambiental na área do empreendimento de acordo 

com Termo de Referencia emitido pela SEMURB, realizado por empresa 

cadastrada na SEMURB e com o acompanhamento de servidor da 

SEMURB; 

• No caso da existência de passivo apontada no relatório de 

Investigação Preliminar de Passivo Ambiental, apresentar Relatório 

relativo à Investigação Confirmatória de Passivo com base em laudos de 

laboratórios certificados ou acreditados por organismos oficiais 

competentes, para definir os limites da pluma de contaminação, 

determinar as concentrações dos contaminantes e caracterizar o meio 

físico da área sob investigação, conforme Termo de Referência emitido 

pela SEMURB; 
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• No caso da Investigação Confirmatória de Passivo ser positiva, 

apresentar Relatório de Avaliação de Risco, com vistas a identificar, 

quantificar e determinar os riscos à saúde humana, ao meio ambiente e a 

outros bens a proteger, observando se o nível de risco está acima do 

aceitável, tomando como base a metodologia descrita na norma ASTM 

204-01 Guide for Risk Based Corrective Action at Chemical Release 

Sites (RBCA),desenvolvida pela American Society for Testing and 

Materials (ASTM) para áreas com problemas de contaminação por 

hidrocarbonetos derivados de petróleo (HDP), conforme Termo de 

Referência emitido pela SEMURB. 

Relativas à remediação de 

áreas degradadas 

• No caso do resultado da Avaliação de risco indicar existência de 

potencial risco para a saúde humana e para o meio ambiente, apresentar à 

SEMURB um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sem 

prejuízo de adoção de medidas urgentes determinadas pela SEMURB; 

• Implementar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 

de acordo com o Termo de Referência elaborado e aprovado pela 

SEMURB. 

Relativas à revenda de 

combustíveis (GNV) 

• Apresentar resultado do Teste de Estanqueidade relativo às 

instalações de gás natural de acordo com a NBR 12236/2004; 

• Operar de acordo com a NBR 12236, que fixa condições exigíveis 

para projeto, construção, montagem e operação de postos de 

abastecimento de GNV. 

Relativas à educação e 

propaganda 

sustentabilidade da 

atividade econômica 

desenvolvida 

• Custear a elaboração de material publicitário educativo relativo à 

regularização de postos de combustíveis, incluindo a impressão de 4 

banners (de 1,5m X 1,5m); 

• Custear a veiculação de mensagem educativa sobre postos de 

combustíveis ambientalmente adequados em emissoras de rádio de 

grande abrangência de público durante 15 dias, com seis inserções 

diárias. O “spot” com a mensagem educativa deverá ser solicitada ao 

Ministério Público. 

Obrigações relativas à 

verificação de conformidade 

das novas instalações 

• Apresentar atestado de conformidade das novas instalações às 

normas técnicas e exigências legais expedido por profissional vinculado 

ao Projeto de Extensão da UFRN/FUNDEF – Projeto de Extensão do 

Departamento de Engenharia Mecânica – Adequação Ambiental de 

Postos Revendedores de Combustíveis; 

• Realizar todas as adequações que estiverem fora das normas 

técnicas e ambientais, conforme detectado no Relatório Técnico que 
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acompanha o Atestado de não conformidade. 

Controle das obrigações 

assumidas 

• A empresa deverá encaminhar à 45a Promotoria de Justiça de 

Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Natal e a SEMURB relatório 

semestral sucinto prestando contas do cumprimento de cada 

compromisso assumido no acordo; 

• A EMPRESA deverá informar imediatamente à 45a Promotoria de 

Defesa do Meio Ambiente e à SEMURB sobre todo e qualquer novo 

evento que venha a ocorrer em decorrência de suas atividades ajustadas 

no presente termo que possa causar situações de perigo, poluição ou 

degradação ambiental; 

• No caso de descumprimento dos compromissos e prazos pactuados 

no termo de ajustamento, pelos subscritores, fica fixada a multa diária 

cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), independentemente das 

obrigações de fazer ou não fazer o que foi pactuado; 

• O não-pagamento da multa implica em sua cobrança pelo Ministério 

Público ou pela Fazenda Pública, com correção montaria e juros legais 

sobre o montante devido. Sendo o montante arrecadado será depositado 

nos termos do parágrafo único, art. 13 da Lei 7.347/85; 

• A empresa obriga-se a suportar os custos dos trabalhos técnicos que, 

porventura, tiverem que ser realizados pelo Ministério Público, e pela 

SEMURB no que diz respeito ao objeto do presente ajuste, para conferir 

dados sonegados ao órgão ambiental ou ao público em geral, bem como 

para atender diligência requisitada à EMPRESA pelo órgão ambiental, 

para realizar diligência decorrente de obrigação não cumprida ou não 

realizada no tempo concedido. 

Fonte: Ministério Público, 2010. 

 

2.7.4 Legislação Ambiental para gerenciamento de áreas contaminadas 

(CONAMA 420) 

 

Para Casirini (2010) a resolução CONAMA 420 é produto das discussões de 

grupos distintos de especialistas, nas esferas federal e estadual, respectivamente, mas 

que partiram de uma minuta inicial comum, elaborada pela CETESB. Ela reflete a 

prática de prevenção e controle da contaminação do solo por substâncias químicas 

antropogênicas e o gerenciamento de áreas contaminadas praticados pela CETESB (Lei 

Estadual n° 15.577). Teve como base as práticas adotadas em outros países, 

notadamente na Alemanha. 
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Em termos conceituais, estabelece a sistemática de prevenção e controle da 

contaminação do solo e da água subterrânea por substâncias químicas antropogênicas e 

gerenciamento de áreas contaminadas, baseada nos seguintes preceitos (Casirini, 2010): 

- Estabelecimento de três valores orientadores para a prevenção e o controle da 

contaminação de solos e águas subterrâneas: referência de qualidade natural; prevenção 

da perda das funções do solo e intervenção para reabilitação de áreas contaminadas; 

- Licenciamento, monitoramento e fiscalização de fontes com potencial de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas; 

- Avaliação de qualidade, com base em amostragem e análise química do solo e 

das águas subterrâneas por métodos padronizados e comparação dos resultados com os 

valores orientadores; 

- Estabelecimento de metodologia de identificação, diagnóstico e reabilitação 

das áreas contaminadas; 

- Definição de critérios para gerenciamento dos casos; 

- Definição de responsabilidades da iniciativa privada e do Poder Público em 

suas diversas esferas e competências; 

- Criação de uma lista oficial de áreas contaminadas e divulgação de 

informações, que deverão ser enviadas pelos órgãos estaduais de Meio Ambiente para 

um portal institucional operacionalizado pelo IBAMA. 
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CAPÍTULO III: 

Estado da Arte 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/ UFRN  42 

Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho 

3.ESTADO DA ARTE 

Cordazzo et al. (2000) propôs um modelo com a respectiva solução numérica 

bidimensional para o problema do derramamento de contaminante na região saturada 

do solo (lençol freático), em volumes finitos, com modelo de biodegradação de 1ª. 

ordem, adaptado para a situação da gasolina brasileira, considerando a influência do 

etanol na biodegradação dos constituintes BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xileno) da gasolina e no fenômeno de cossolvência1 do etanol na gasolina, assumindo 

que a solubilidade dos compostos hidrofóbicos na água aumenta log-linearmente. O 

efeito de sorção (retardo da pluma) da gasolina também foi considerado no modelo pelo 

autor, supondo uma sorção linear. A equação de transporte resolvida numericamente 

levou em consideração a dispersão, advecção, sorção e a biodegradação dos compostos 

BTEX, bem como do etanol. O autor também resolveu numericamente o campo de 

velocidades da água subterrânea, através das equações de Darcy2, possibilitando que 

regiões com diferentes permeabilidades sejam levadas em consideração. 

Brito et al. (2005) estudaram a contaminação de águas subterrâneas por BTEX 

oriundas de postos de distribuição no Brasil. Analisando mais de 3000 amostras de água 

subterrânea coletadas em postos de gasolina, com maior incidência nas regiões Sul e 

Sudeste, durante o ano de 2004. A técnica utilizada foi a de headspace (modelo 7000, 

Tekmar, USA) acoplado à cromatografia gasosa de alta resolução com detector seletivo 

de fotoionização e ionização por chama (modelo Trace GC2000, Thermo Finnigan, 

USA). Os resultados mostram que o percentual de amostras acima dos parâmetros de 

intervenção, em comparação com normas nacionais e internacionais é de cerca de 30% 

para benzeno e 10% para tolueno das amostras analisadas. Os autores concluíram que 

esta fonte de dados informa a dimensão do problema no Brasil e sugere o 

monitoramento e acompanhamento contínuo na área por parte das agências ambientais. 

Moisa (2005) avaliou qualitativamente os passivos ambientais em postos de 

serviço através do método multicriterial de análise hierárquica de processo. A autora 

dividiu os postos em onze critérios de análise, os quais foram subdivididos em 

subcritérios e estes, por sua vez, foram divididos em elementos, originando a estrutura 

                                                           
1
 é a propriedade do etanol em aumentar a solubilidade da gasolina em água. 

2
está associada à porosidade efetiva do solo e é usada para estimar o tempo  em que um contaminante 

se deslocará de um ponto A para um ponto B. Esta equação é utilizada em problemas de contaminação 

de água subterrânea. 
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hierárquica para a análise do problema. Com a aplicação da lei de Weber-Fechner de 

estímulos e respostas calculou os pesos dos elementos destes subcritérios. Em uma 

segunda etapa, selecionou quinze postos de serviço localizados no Estado do Paraná, os 

quais foram visitados para realizar a coleta de dados. Tais dados foram aplicados ao 

método, obtendo desta forma a priorização dos postos estudados com relação a sua 

potencialidade de gerar passivos ambientais. Através dos resultados, a autora concluiu 

que a técnica proposta permite ordenar e determinar o potencial gerador de passivos 

ambientais de postos de serviço visando o planejamento de ações preventivas. 

Forte et. al. (2007) investigou a contaminação de aqüífero por hidrocarbonetos 

em um estudo de caso na Vila Tupi, Porto Velho, em Rondônia. Identificando 

hidrocarbonetos de petróleo, derivados de uma fuga de tanque subterrâneo de 

combustível, por um gel de sílica/éter de petróleo, método de particionamento 

gravimétrico, e pela análise cromatográfica das amostras coletadas em poços perfurados 

em um posto de gasolina e em casas na localidade. Os dados obtidos de amostras de 

água coletadas dos poços de monitoramento distribuídos na área estudada e de poços de 

abastecimento de residências da Vila Tupi, que apresentaram teores de óleos e graxas 

de 193 mg L-1 (máximo) em abril de 2004 no PM-01 e 19 mg L-1 (mínimo) em julho de 

2004 no PM-05 e teores de hidrocarbonetos entre 95 mg L-1 (máximo) em abril de 2004 

no PM-01 e 14 mg L-1 (mínimo) em julho de 2004 na amostra AM-01, permitiram que os 

autores concluíssem que os hidrocarbonetos detectados nas águas subterrâneas 

analisadas são oriundos do posto revendedor de combustíveis localizado próximo à 

Vila, única fonte potencial de contaminação por estes compostos nas proximidades. O 

teor de benzeno (34 µg L-1) encontrado na amostra de água AM-01, do poço de uma 

residência da Vila Tupi, ultrapassou o valor fixado de 5 µg L-1 pela Portaria MS 518/04 

para potabilidade, valor usado pela CETESB para intervenção em uma área 

contaminada. 

Maranhão et al. (2007) avaliaram os procedimentos de investigação e avaliação 

de contaminação em postos de combustíveis do estado da Bahia. Para isto, compararam 

as legislações do estado da Bahia que disciplinam as atividades dos postos de 

combustíveis com referência às legislações de São Paulo; investigaram a contaminação 

em um posto de gasolina na Região Metropolitana de Salvador; fizeram avaliação de 

risco do local utilizando a metodologia de Análise de Risco ACBR; além sugerir um 

programa de monitoramento ou recomendações para remediação da área contaminada. 

No estudo de caso acompanhado pelos autores, a contaminação do posto de 
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combustível continha fase livre sobrenadante com espessuras significativas. 

Direcionando os trabalhos investigatórios à obtenção das informações necessárias para 

uma análise de risco nível 2. Os autores concluíram que o procedimento em realizar 

análise dos parâmetros de HPAs apenas para valores de TPH acima de 400 mg/kg 

(amostras de solo) e 325 µg/L (amostras de água subterrânea) mostrou-se adequada e 

deveria ser avaliada pelas agências ambientais, já que os valores de HPAs das amostras 

analisadas nestas condições não excederam os valores de intervenção, nem NABR e 

nem CMEA. Porém, a CETESB determina a análise de HPAs para todas as amostras, 

independente da concentração obtida dos TPH. Entretanto, concluíram também, que, 

como os compostos HPA também formam o grupo Hidrocarbonetos Totais de Petróleo 

– TPH, conclui-se que se o valor de TPH estiver baixo, os valores dos compostos HPA 

também estarão baixos. 

Manenti et al. (2007) estudaram a aplicação de Barreiras Reativas Permeáveis 

(BRP) na redução da contaminação por vazamentos em tanques de combustíveis. No 

qual confeccionaram um sistema de barreira reativa permeável (BRP) em escala 

laboratorial utilizando solo, areia, carvão ativado e pedrisco para a redução das 

concentrações de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), por adsorção pelo 

carvão ativado. As concentrações do percolado, em diferentes tempos, foram obtidas e 

submetidas a análises de cromatografia gasosa. Os resultados apresentaram elevada 

eficiência de redução dos BTEX nas primeiras 48 horas, principalmente o etilbenzeno e 

os xilenos. 

Santos (2009) realizou a análise do monitoramento ambiental e da delimitação 

das plumas de contaminantes provenientes de vazamentos em dois postos de 

combustíveis no médio Vale do Paraíba. A análise dos dados referentes a estes estudos 

permitiu que o autor avaliasse as principais interações que ocorrem no processo de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas. Os resultados mostraram que o 

transporte dos contaminantes foi realizado por meio dos processos de advecção3, 

dispersão mecânica e difusão molecular e sorção, onde as características geológicas, as 

propriedades físico-químicas do contaminante e as condições ambientais do meio 

definiram o avanço das plumas de contaminação. O autor observou que, para o estudo 

                                                           
3
 Processo no qual a água subterrânea em movimento carrega o contaminante dissolvido com ela. 
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de caso 01, a camada de solo predominante é composta por argila siltosa4, a qual 

permitiu a retenção do avanço da pluma de contaminantes, possibilitando o processo de 

biodegradação dos contaminantes BTEX. Em relação ao estudo de caso 02, o autor 

observou a necessidade de um maior número de poços de monitoramento para 

delimitação da pluma de contaminação devido às características dos sedimentos 

quaternários constituídos por areia grossa, a qual possui baixa retenção de fluidos. A 

técnica de remediação aplicada não gerou um passivo ambiental, pois a água 

contaminada bombeada foi tratada e, posteriormente, injetada na área à montante da 

pluma da fase livre, auxiliando, assim, no processo de biodegradação. 

 

                                                           
4
 São solos que tem grande parte de suas partículas classificadas na fração silte, de tamanho entre 0,05 

e 0,002mm. O Silte está entre a areia e a argila. 
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CAPÍTULO IV: 

Metodologia 
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4. METODOLOGIA 

O desafio e exigência deste trabalho, no que diz respeito à aplicação da tecnologia 

de visualização 3D, está na representação tridimensional do impacto ambiental 

ocasionado pelo vazamento de combustível em um posto revendedor. Para isto, as 

informações coletadas no empreendimento, durante a investigação de passivo 

ambiental, sobre os compostos orgânicos voláteis do solo (indicador de contaminação) 

foram interpretada em uma imagem 3D, na qual é possível visualizar o espalhamento da 

pluma de VOC na área do empreendimento. 

Os dados de campo plotados no software CAD Google SketchUp 8 para 

representação gráfica tridimensional das plumas de contaminação dos compostos 

orgânicos voláteis foram obtidos utilizando a metodologia do Termo de Referência da 

SEMURB (adaptado do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas do Cetesb) 

para identificação de passivos ambientais decorrentes de vazamentos ou derrames de 

combustíveis e lubrificantes no posto de combustível em estudo. Realizando-se 

primeiramente avaliação preliminar e a investigação confirmatória. 

Tendo como objetivo caracterizar a presença de hidrocarbonetos constituintes de 

combustíveis automotivos e de lubrificantes no subsolo, possibilitando concluir a 

respeito da existência ou não de contaminação na área objeto de avaliação. 

A empresa de campo responsável pela execução da investigação de passivo 

ambiental foi a Green Brasil e a instituição responsável pelas coletas e análises 

químicas foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acompanhado por perito 

nomeado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte . 

 

4.1 Avaliação Preliminar 

4.1.1 Caracterização da área de interesse 

A caracterização da área de interesse levou em conta os seguintes bens a 

proteger: o solo e água subterrânea. Para isto, foi realizado um levantamento geológico 

e hidrogeológico do local onde se insere o empreendimento, a permeabilidade e o 

potencial de corrosão do solo, sentido de fluxo das águas subterrâneas e identificação 

das áreas de recarga; bem como das possíveis interferências das atividades com corpos 

d’água superficiais e subterrâneos. 
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4.1.2 Caracterização do entorno do empreedimento 

Para caracterizar o entorno, foi realizado o inventário do entorno do posto 

conforme formulário da NBR 13.786, o qual considera as instalações da área estudada 

como o centro geométrico de um círculo imaginário com 100 m de raio. A partir deste 

formulário pode se classificar o risco do empreendimento, em uma escala de 0 a 3, onde 

3 é a classe de maior risco. 

4.1.3 Caracterização do empreendimento 

Devem ser realizados levantamentos e entrevistas com pessoas suficientemente 

informadas sobre a área, visando à obtenção das informações relacionadas a seguir: 

• O histórico das construções da área, considerando as principais 

melhorias, demolições e reformas realizadas; 

• O histórico da operação com combustíveis na área; 

• As operações atuais com combustíveis; 

• Os sistemas de drenagem existentes na área (água pluvial e esgoto); 

• As características e situações (em uso ou desativado) dos tanques e das 

linhas de combustíveis; 

• A movimentação média mensal de combustíveis, por produto; 

• A distribuição dos sistemas de abastecimento de combustíveis; 

• Os eventos de vazamento, as medidas tomadas e os relatórios emitidos; 

• As plantas da construção e o layout da área; 

• Os diagramas esquemáticos do sistema de abastecimento de 

combustíveis. 

4.2 Avaliação Confirmatória 

4.2.1 Locação dos Pontos de Leitura de VOC´s 

Os pontos de leitura de VOC´s (compostos orgânicos voláteis) foram situados 

em áreas desobstruídas e a jusante dos equipamentos, afastados no mínimo a 1m de 

qualquer utilidade (tanques, filtros, bombas, descarga, separador água-óleo, respiro e 

etc.), conforme a seguinte seqüência de priorização: 
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1 - tanques de armazenamento de combustíveis, em uso e desativados, exceto os 

tanques de armazenamento de álcool; 

2 - filtros de diesel; 

3 - bocais de descarga à distância; 

4 - unidades de abastecimento (bombas), exceto as de abastecimento de álcool; 

5 - tanque de óleo usado; 

6- unidades de lavagem de veículos. 

7- troca de óleo. 

Foi considerado no estabelecimento, a reforma efetuada a 3 anos, na qual os 

novos tanques estavam localizados em área diferente da área ocupada pelos tanques 

substituídos, sendo considerada a posição dos tanques antigos na locação dos pontos de 

leitura. Os pontos de leitura de VOC´s foram realizados nas profundidades de 0,5, 1,0 e 

1,5 m. 

4.2.2 Metodologia de perfuração e leitura de VOC´s 

Para medição e perfuração no solo procedeu-se da seguinte forma: 

A perfuração foi realizada por meio de métodos seguros compatíveis com as 

condições da área. 

A Leitura dos VOC´s no solo foi realizada por meio de um dos seguintes 

procedimentos: 

• A sonda era constituída de um tubo aberto de pequeno diâmetro (25 mm 

ou menor) acoplado a uma mangueira de material plástico (nylon ou 

teflon). A sonda foi cravada 1,5 m abaixo da superfície do terreno, sendo 

parcialmente retirada (aproximadamente 25 cm) para realização das 

leituras por meio de analisadores de gases adaptados à mangueira. 

• Perfuratriz com broca de 16 mm de diâmetro, sonda metálica de 10 mm 

de diâmetro, com 16 perfurações de 3 mm de diâmetro cada nos últimos 

40 cm de sua extremidade inferior, e mangueira de material plástico 

(nylon ou teflon).  

O piso e o solo subjacente foram perfurados até a profundidade de 1,5 metro, 

sendo, imediatamente após a retirada da perfuratriz, introduzida a sonda e realizada a 

medição por meio de analisadores de gases adaptados à mangueira.  
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Figura 4.1 – Perfuração para avaliação dos gases do solo (malha de VOC). 

 

 

4.2.3 Métodos de “screening” – Analisador de gases do solo para investigação 

confirmatória da área 

A medição de gases do solo foi realizada com o analisador portátil de vapores 

orgânicos, fabricado pela empresa RAE SYSTEMS, modelo Mini RAE 3000 que utiliza 

a tecnologia PID (detector por photo ionização). Nesta, a luz ultravioleta ioniza a 

amostra de gás e detectando a concentração de VOC (compostos orgânicos voláteis). A 

ionização acontece quando uma molécula absorve a energia de luz ultravioleta, 

emitindo um elétron (e-) e deixando um íon molecular positivo. O gás torna-se 

eletropositivo. Estas partículas energizadas produzirão uma corrente que é medida no 

sensor dos eletrodos. Só a fração de moléculas de VOC’s é ionizada, sendo a tecnologia 

está considerada não destrutiva. A faixa de utilização típica destes aparelhos, para 

concentrações de VOC, varia entre 0 (zero) e 15.000 ppm. O aparelho elimina em suas 

leituras o metano, pois este pode indicar uma falsa leitura quanto a contaminação por 

combustíveis fósseis, uma vez que o metano pode ser de outras fontes de contaminação 

como fossas sépticas. 
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Figura 4.2: Detector de gases MiniRae 3000. 

4.2.4- Sondagem para Coleta de Água e Solo 

Foram realizadas duas sondagem a trado no solo na área do empreendimento 

para coleta de água subterrânea e solo, para análise de hidrocarbonetos contemplando 

os parâmetros: BTEX, HPA e TPH no sentido do escoamento do fluxo d’água 

subterrânea, sendo inferido pela topografia do terreno. A sondagem foi realizada 

preferencialmente nos pontos de maior concentração da malha de VOC. 

 (A)  (B)  (C) 

Figura 4.3: (A) Sondagem a Trado; (B) Coleta de solo; (C) Coleta de água com 

bailer5. 

 

 

                                                           
5
 Tubo plástico usado para obter amostras de água, amplamente utilizado devido a sua facilidade de uso 

e baixo custo 
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4.2.5- Procedimento de Coleta de Amostras para Realização de Análises Químicas 

Iniciada a sondagem, a cada metro perfurado foi coletada uma amostra de solo. 

A amostra coletada foi dividida em duas alíquotas. Uma das alíquotas foi acondicionada 

em saco plástico impermeável auto-selante (preferencialmente de polietileno), com um 

litro de capacidade.  A outra alíquota, foi mantida no mesmo, sob refrigeração 

(temperatura inferior a 4oC). As duas alíquotas foram devidamente identificadas, 

anotando-se o número da sondagem e a profundidade correspondente. 

Na primeira alíquota foi realizada a medição de gases em campo, de acordo com 

o seguinte procedimento: 

Foi preenchido a metade do recipiente com o solo amostrado e, imediatamente, 

fechado o lacre. Quebrou-se manualmente os torrões6 existentes (sem abrir o 

recipiente), agitando vigorosamente a amostra por 15 segundos e mantendo-o em 

repouso por cerca de 10 minutos até a medição. 

No momento da medição, agitou-se novamente a amostra por 15 segundos e 

realizou-se imediatamente a medição dos gases presentes no espaço vazio do recipiente, 

introduzindo o tubo de amostragem (sonda) do equipamento de medição no saco 

plástico por meio de um pequeno orifício que foi feito no mesmo, evitando-se tocar o 

solo ou as paredes do recipiente. 

Registrou-se o maior valor observado durante a medição, o qual normalmente 

ocorreu a aproximadamente trinta segundos após o início da medição. 

Utilizando o equipamento com detector de foto-ionização (PID) com lâmpada 

de 10,2 ev realizou-se a medição de gases em todas as amostras coletadas em cada 

sondagem, identificando a que apresentou a maior concentração e enviando a amostra 

de solo correspondente à mesma profundidade, que se encontrava mantida sob 

refrigeração, para ser analisada em laboratório. Transferiu-se essa amostra, 

rapidamente, para frasco de vidro com boca larga e tampa com vedação em teflon, 

mantendo-a, na medida do possível, indeformada, e preenchendo todo o frasco, 

evitando-se espaços vazios no interior do mesmo. 

Identificou-se cada frasco com a localização do ponto de sondagem, a 

profundidade de amostragem e a concentração de gases medida em campo. Nessas 

amostras, foram feitas as determinações de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

                                                           
6
 Pedaço de terra endurecida 
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xilenos), TPH (total de hidrocarbonetos de petróleo) e HPA (hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos). Não foram enviadas para o laboratório amostras na qual foram 

realizadas as medições de gases em campo. 

 

4.2.6 Métodos e Equipamentos de laboratório utilizados para análises de BTEX, 

HPA e TPH 

4.2.6.1 Métodos EPA 

•••• O método de extração SPE de amostras de água para HPAs foi o baseado no 

Método EPA 525.2 (Determinação de compostos orgânicos em água potável por 

extração líquido-sólida e cromatografia gasosa em coluna capilar/ 

Espectrometria de Massa); 

•••• Os métodos de análises de amostras de água para TPH foram os baseados nos 

Métodos EPA 525.2 e 8015C (compostos orgânicos não halogenados by GC-

FID); 

•••• Os métodos para análise de voláteis (BTEX) em solo e água por headspace 

foram os baseados no EPA 502.1 (compostos orgânicos voláteis halogenados 

em água por cromatografia em fase gasosa de purga e armadilha) e 8021B 

(Aromáticos e halogenados voláteis por cromatografia gasosa usando 

fotoionização e/ou detectores de condutividade eletrolítica); 

•••• Método de extração SPE de amostras de solo para TPH foi o baseado no Método 

EPA 8270D - Compostos Orgânicos Semivoláteis por cromatografia gasosa / 

espectrometria de massa (GC / MS). 

4.2.6.2 Equipamentos 

O equipamento utilizado para análisar BTEX foi o Cromatógrafo gasoso com 

detector PID/FID, modelo Trace GC Ultra, marca Thermo Electron Corporation (Figura 

4.4).  

O Cromatógrafo utilizado para quantificar os 16 HPAs e os 40 TPHs prioritários 

foi o CG-EM (Figura 4.5), da marca Thermo Electron Corporation.   
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Figura 4.4: Cromatógrafo gasoso, Trace GC Ultra da Thermo Electron 

Corporation. 

 

Figura 4.5: Cromatógrafo Gasoso, Focus GC da Thermo Electron Corporation. 
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CAPÍTULO V: 

Resultados e Discussões 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Avaliação Preliminar 

5.1.1 Caracterização da área de interesse 

A área em estudo encontram-se na Zona Leste da cidade do Natal no estado do 

Rio Grande do Norte. A área está localizada na parte baixa da cidade (no bairro da 

Ribeira), próximo ao Rio Potengi. A Ribeira tem importância histórica, pois foi o 

segundo bairro que surgiu em Natal depois do bairro de Cidade Alta, nele se encontram 

o porto de Natal e prédios como o teatro Alberto Maranhão. O posto de combustível 

está localizado sob as coordenadas geográficas de Latitude: 05º 46’ 43,81” Longitude: 

035º 12’ 14,61” (ver Figura 5.1). 

 

Figura 5.1: Vista aérea da área em estudo. (Fonte: SEMURB, 2009). 

Geologicamente, a área do posto e entorno também são descritas por depósitos 

colúvio-eluviais (sedimentos areno-argilosos, arenosos e conglomeráticos, 

inconsolidados), porém apresenta permeabilidade do solo de K = 1,46E-05 cm/s, 

resistividade de 4,30 ohm.m e taxa  de corrosão de 1 – 0,2 mm/ano (EUA), sendo esta 

muito alta. 
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A direção de fluxo da água subterrânea é de SE (Sudeste) para NW (Noroeste) 

(ver Figura 5.2), sendo o aqüífero do tipo semi-livre e em subsuperfície. A provável 

zona de descarga do aqüífero local situa-se à W e NW (Oeste e Noroeste) da área do 

posto, tratando-se do Rio Potengi. A provável zona de recarga do aqüífero é toda 

topograficamente mais elevada SE (Sudeste).   

Figura 5.2 - Croqui do posto com indicação do fluxo de água subterrânea. 
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5.1.2 Caracterização do entorno do empreendimento 

Considerando-se as instalações da área estudada como o centro geométrico de 

um círculo imaginário com 100 m de raio, foi realizado o inventário do entorno do 

posto conforme formulário da NBR 13.786 (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1: Questionário para caracterização do entorno do empreendimento 2- 

NBR 13.786. 

CLASSE 0 
Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes seguintes 

 
CLASSE 1 Sim Não 
Rede de drenagem de aguas pluviais X  
Rede subterrânea de serviços (água, esgotos, telefone, energia elétrica, etc). X  
Fossa em áreas urbanas  X 
Edifício sem garagem subterrânea, até quatro andares. X  
   
CLASSE 2 
Asilo  X 
Creche  X 
Edifício multifamiliar com mais de quatro andares  X 
Favela em cora igual ou superior à do posto  X 
Edifício de escritórios comerciais com quatro ou mais pavimentos  X 
Poço de água, artesiano ou não para o consumo doméstico X  
Casa de espetáculo ou templo X  
Hospital X  
Escola  X 

   
CLASSE 3 
Favela em cota inferior ao posto  X 
Metrô em cota inferior ao posto  X 
Garagem residencial ou comercial construída em cota inferior à do solo  X 
Túnel construído em cota inferior a do solo  X 
Edificação residencial, comercial ou industrial, construída em cota inferior a do solo  X 
Atividades industriais e operação de risco*  X 
Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade (dependente) X  
Corpos naturais superficiais de água, bem como seus formadores destinados a: 

A – Abastecimento doméstico  X 
B – Proteção das comunidades aquáticas  X 
C – Recreação de contato primário( natação, esqui aquático e mergulho)  X 
D – Irrigação  X 
E – Criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana (conforme 

Resolução CONAMA nº20) 

 X 

*Entende-se como atividades e operações de risco o armazenamento e manuseio de explosivos bem 

como locais de carga e descarga de inflamáveis líquidos (base e terminal). 
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A área que compreende o entorno do posto é em sua grande maioria ocupada 

por comércios, clínicas, residências e prédios até 3 andares. Também há presença do 

Rio Potengi, estando este, porém há mais de 100 m do posto.  

De acordo com a NBR 13.786, descrição do entorno num raio de 100 m e 

classificação das atividades, a área investigada é classificada como Classe 3, em função 

da água do subsolo ser utilizada para abastecimento público da cidade.  

Para o levantamento da localização de poços de captação no local e seu entorno 

foi realizado levantamento nas edificações existentes, localizadas num raio de 

influencia de até 100 metros do empreendimento, sendo encontrados alguns registros da 

existência de poços.  

 

5.1.3 Caracterização do Empreendimento  

O empreendimento oferece serviços de abastecimento de combustíveis 

(Gasolina Comum, Álcool Comum, Gasolina Aditivada e Diesel Comum), troca de óleo 

e calibragem de pneus. Os tanques de combustíveis existentes no empreendimento 

podem ser vistos na Tabela 5.2.  

Tabela 5.2: Descrição dos tanques subterrâneos de combustível no 

empreendimento. 

Nº Situação Combustíveis dos Tanques Idade 

(anos) 

Capacidade 

(m³) 

Tipo de 

Tanque 

01 Ativo Gasolina Comum 3 30 Ecológico 

02 Ativo Gasolina Aditivada/Álcool Comum/Diesel Comum 3 10 / 10 / 10 Ecológico 

O último teste de estanqueidade foi realizado em abril de 2010, no qual foi 

identificado que não há vazamento no SASC (Sistema de Armazenamento Subterrâneo 

de Combustível).  

O piso na área de abastecimento e área dos tanques é de cimento/concreto 

impermeável com canaletas coletoras de líquidos direcionadas ao CSAO existente.  
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O empreendimento também possui uma área de descarga a distância de 

combustíveis que também é de concreto e possui canaletas coletoras de líquidos 

direcionadas ao mesmo CSAO.  

Na área onde se encontra instalado o filtro de diesel, não há canaletas coletoras 

de líquidos.  

Foi observado durante a realização dos trabalhos, que a tampa do CSAO 

existente encontra-se avariada.  

Atualmente, o empreendimento encontra-se em atividade no local e antes de sua 

construção havia no local um terreno vazio. O empreendimento está instalado no local 

há aproximadamente 33 anos e atualmente opera de segunda a sábado, das 6 às 20 

horas.  

A última reforma ocorrida no empreendimento foi em 2007 quando foram 

instalados os tanques atuais e removidos três tanques antigos (dois de gasolina comum e 

um de diesel). Na ocorrência de tanques removidos suspeita-se de ocorrência de 

vazamento e consequente contaminação, devendo ser realizada no local dos tanques 

antigos a medição de VOC.  

 

5.2 Avaliação Confirmatória 

5.2.1 Levantamento de Vapores Orgânicos no Solo (Malha de VOC) 

A malha de voláteis foi construída de forma a ter um espaçamento aproximado 

de 5 (cinco) metros próximo às fontes de possíveis contaminações primárias, como 

bombas, tanques, área de lavagem e troca de óleo. Nas demais áreas este espaçamento 

passa a ser de aproximadamente 10 (dez) metros. 

Foram executadas 13 sondagens (aprentadas na Figura 5.3), cujas leituras foram 

realizadas nas profundidades de 0,50 m, 1,00 m e 1,50 m e são apresentadas na Tabela 

5.3. 
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Figura 5.3: Croqui de localização das 13 sondagens executadas. 

 

Analisando as concentrações na Tabela 5.3, verifica-se a existência de uma 

pluma de gases combustíveis com uma concentração máxima de 1082,0 ppm. 
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Tabela 5.3: Leituras da concentração de VOC em ppm nas profundidades de 0,50 

m, 1,00 m e 1,50 m. 

Pontos de Sondagem 
(SP) 

Medição de VOC's (ppm) 

 0,5m 1,0m 1,5m 

SP-01 0 10,6 12,1 

SP-02 291,3 63,9 112,4 

SP-03 158,4 1,7 6,5 

SP-04 0 0 0 

SP-05 216,4 103,4 209 

SP-06 204,4 88,1 152,5 

SP-07 29,5 5,7 38,2 

SP-08 38,9 51,3 9,5 

SP-09 170,3 70,3 22,3 

SP-10 270,5 716,9 1082 

SP-11 225,4 912,1 886,6 

SP-12 150,4 279,6 601,4 

SP-13 147,6 772,9 723,7 

 

5.2.2 Análise de BTEX, HPA e TPH para amostras de solo e água 

As amostras de solo foram coletadas estrategicamente nas sondagens onde 

foram identificadas as maiores concentrações de VOC’s (SP-11 e SP-13), obtidas 

durante a execução da malha, visando à confirmação e caracterização de eventuais 

plumas de contaminação por hidrocarbonetos no solo.  

As sondagens perfuradas a trado (ST-01 e ST-02) foram realizadas com 

medições de voláteis a cada 1,00 m de profundidade até atingir a água subterrânea. Os 

resultados das medições em campo encontram-se na Tabela 5.4.  

Tabela 5.4: Resultado da Campanha de VOCs (ppm) nas sondagens a cada 1,00 m 

de profundidade.  

PROFUNDIDADE (m) ST-01 (ppm) ST-02 (ppm) 

1,00 760,5 2.404,0 

2,00 859,3 884,6 

2,20 água subterrânea água subterrânea 

  Nota: Nível da água estabilizado a 1,55 m. 
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A Tabela 5.5 apresenta os resultados apenas dos parâmetros que apresentaram 

valores acima do permitido pela Resolução CONAMA 420 nas amostras de água 

referentes as sondagens ST-01 e ST-02,  

 

Tabela 5.5: Resultados das análises químicas para as amostras de água. 

PARÂMETROS 

VALORES DE INTERVENÇÃO 

RESIDENCIAL CONFORME 

RESOLUÇÃO CONAMA 420 (µg/L) 

RESULTADOS 

ST-01 ST-02 

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos) (µg/L)     

Benzeno 5,0 68,225 2573,612 

Etilbenzeno 300 27,400 520,959 

Xileno 500 107,323 1695,565 

Tolueno 700 55,490 1381,543 

 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados apenas dos parâmetros que apresentaram 

valores acima do permitido pela Resolução CONAMA 420 nas amostras de solo 

referentes as sondagens ST-01 e ST-02,  

 

Tabela 5.6: Resultados das análises químicas para as amostras de solo. 

PARÂMETROS 

VALORES DE INTERVENÇÃO 

RESIDENCIAL CONFORME 

RESOLUÇÃO CONAMA 420 (mg/kg) 

RESULTADOS 

ST-01 ST-02 

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos) (mg/kg) 

Benzeno 0,08 51,994 69,644 

Tolueno 30 17,446 55,480 

Etilbenzeno 40 44,838 115,224 

Xilenos 30 58,096 204,226 

TPH total 1000 360,0 1242,0 

 

Os resultados destas análises químicas confirmam a contaminação no solo e na 

água e no solo para as sodagens ST01 e ST02; e levam o posto de combustível estudado 

para a segunda e terceira fase da investigação de passivo ambiental estabelecidas pelo 

Ministério Público do Rio Grande do Norte. Respectivamente, referencem-se a 

Investigação Confirmatória Detalhada e a Análise Baseada no Risco a Saúde. 
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Apesar de que a constatação visual da presença de produto (combustível ou óleo 

lubrificante) no solo ou na água subterrânea já seja suficiente para que a área seja 

declarada contaminada, deve-se realizar a investigação detalhada das plumas de 

contaminação por hidrocarnonetos no solo, a espessura da fase livre, dissolvida e retida 

no solo, bem como estudo de avaliação de risco, com o objetivo de definir a forma de 

intervenção a ser adotada na área (remediação). Concomitantemente a essas ações, 

devem ser adotadas medidas destinadas à eliminação da pluma de fase livre. 

 

5.3 Resultados da utilização do software CAD na investigação de 

passivo ambiental 

5.3.1 Georreferenciamento da área em estudo 

O SketchUp permite modelar em 3D, com grande precisão, as instalações de um 

posto de combustível,  importando a imagem áerea  do local do “software Google 

Earth”, podendo auxiliar no georeferenciamento de estudos ambientais como visto na 

Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Vista aérea da localização do posto de combustível em estudo.  
(Fonte: GOOGLE EARTH/ SKETCHUP, 2010). 
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5.3.2 Visualização Tridimensional das instalações aéreas 

O SketchUp permitiu modelar tridimensionalmente as instalações aéreas do 

posto de combustível estudado, como: cobertura, bombas de abastecimento de 

combustíveis, filtro de diesel e escritório visualizadas nas Figuras 5.5 e 5.6. 

 

Figura 5.5: Vista em perspectiva das instalações do posto de combustível. 

 

Figura 5.6: Detalhes das bombas de abastecimento de combustíveis e filtro de 

diesel. 
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5.3.3 Visualização Tridimensional das instalações subterrâneas 

O SketchUp também permitiu modelar tridimensionalmente as instalações 

subterrâneas do posto de combustível estudado, como: a caixa separadora de água e 

óleo - SAO (visualizado na Figura 5.7) e os tanques de combustíveis ecológicos sem 

partição e tripartido nas Figuras 5.8 e 5.9. 

 

 

Figura 5.7: Vista da caixa separadora de água e óleo – SAO. 

 

Figura 5.8: Vista dos tanques de combustíveis na área do posto. 
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Figura 5.9: Detalhe dos tanques de combustíveis sem partição e tripartido. 

5.3.4 Visualização Tridimensional das Plumas de Contaminação de Compostos 

Orgânicos Voláteis 

O SketchUP é um “software” livre, frequentemente utilizado por engenheiros e 

arquitetos, para modelagem em 3D de áreas edificadas e objetos em geral. A inovação 

deste trabalho está em utilizá-lo para modelagem de plumas de contaminação de 

vapores orgânicos de combustíveis (VOC) no solo, auxiliando na investigação de 

passivos ambientais em postos de combustíveis. As Figuras 5.10 e 5.11 mostram à 

sobreposição e espalhamento das plumas de contaminação na área do posto medidas a 

profundidade de 0,5 m, 1,0 m e 1,5 m.  

 

 

Figura 5.10: Espalhamento das plumas de contaminação na área do posto 

de combustível. 
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Comparando o croqui do posto (Figura 5.3) com a sobreposição das plumas de 

contaminação (Figura 5.11), percebe-se que o centro da pluma de contaminação por 

VOC (compostos orgânicos voláteis) não está localizada no atual SASC (sistema de 

armazenamento subterrâneo de combustíveis) instalado nos fundos da área do posto de 

combustível, mas na frente do terreno, o que reflete o seu histórico passado no qual 

foram removidos três tanques não de estanques (sendo um de diesel e dois de gasolina). 

 

 

Figura 5.11: Sobreposição das plumas de contaminação a 0,5, 1,0 e 1,5 m na 

área do posto de combustível, vista de cima. 

 

A Figura 5.12 mostra um corte transversal ao solo da área do posto, detalhando 

o aqüífero a 2,20 m de profundidade, o perfil das sondagens a trado ST01 e ST02 

(localizados nos pontos de maiores valores de VOC) para confirmação, em laboratório, 

de que havia contaminação, os tanques sofrendo influência da zona saturada (o que 

pode comprometer a sua integridade, uma vez que, água pode favorecer o processo de 

corrosão dos mesmos) e os cortes das plumas de contaminação a 0,5 m, 1,0 m e 1,5m. 
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 Figura 5.12: Corte transversal ao solo da área do posto. 
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CAPÍTULO VI: 

Conclusões 
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6. CONCLUSÕES 

 

O software CAD utilizado neste trabalho permitiu: georeferenciar a área 

investigada, realizar design gráfico 3D das instalações aéreas e subterrâneas, assim 

como representar graficamente a pluma de contaminação por compostos orgânicos 

voláteis no solo. Esta ferramenta permitiu localizar as sondagens a trado onde foram 

realizadas as coleta de amostras de solo e água para realização das análises químicas. 

Nestas sondagens foi determinado o baixo nível do aqüífero em relação ao solo, o que 

enriqueceu a representação gráfica, pois mostra a influência negativa da zona saturada 

favorecimento da corrosão dos tanques subterrâneos instalados e removidos no 

empreendimento estudado. 

Os resultados das análises químicas confirmaram a contaminação no solo e na 

água para as sondagens ST01 e ST02; e o posto de combustível estudado deverá ir para 

a segunda e terceira fase da investigação de passivo ambiental estabelecidas pelo 

Ministério Público do Rio Grande do Norte. Respectivamente, referencem-se a 

Investigação Confirmatória Detalhada (com maior número de sondagens e análises 

químicas laboratoriais para delimitar a pluma) e a Análise Baseada no Risco a Saúde 

que determinará a necessidade de remediação da área contaminada. 

Foi observado neste estudo que quanto maior for o VOC em campo, maior será 

a concentração dos contaminantes na água e solo determinados em laboratório pelos 

cromatográfos. Tomando como exemplo, na sondagem ST01, o VOC em campo foi de 

859,3 ppm e o benzeno na água subterrânea, determinado em laboratório, foi de 

68,225µg/L. Já na sodagem ST02, o VOC em campo foi igual a 2404 ppm e o benzeno 

na água subterrânea, determinado em laboratório, foi de 2573,612 µg/L. 
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CAPÍTULO VII: 

Recomendações 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Sugere-se para trabalhos futuros: realizar a representação gráfica tridimensional 

das plumas de contaminação por hidrocarbonetos no solo e na água referente a 

investigação confirmatória detalhada, representando a espessura da fase livre, a fase 

dissolvida e a fase retida no solo. 
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