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Resumo: A frota veicular no estado do Rio Grande do Sul cresce, em média, 5% ao ano e junto com 

ela aumenta o número de Postos de Combustíveis e Serviços a fim de suprir este nicho de mercado, 

entretanto há que se ter uma atenção especial a este ramo de atividades, devido ao seu potencial 

poluidor. Visto que são inúmeros os materiais e resíduos manipulados que oferecem risco ao meio 

ambiente e à saúde pública, caso não haja o controle adequado. Sendo assim, este trabalho tem por 

objetivo promover o gerenciamento ambiental em uma unidade piloto com a proposição de ações com 

atendimento à legislação vigente, como licenciamento ambiental, adequações de infraestrutura, 

sistema de abastecimento e gestão de resíduos, além de buscar soluções alternativas que possibilitem 

o desenvolvimento sustentável do negócio, com maior retorno financeiro, através da implementação 

de práticas de eficiência energética. A elaboração deste trabalho intenta que, tal, possa servir como 

ferramenta orientadora inicialmente já que o planejamento e monitoramento das atividades 

apresentam-se intrínsecos ao negócio.. 

 

Palavras-chave: postos de combustíveis, gerenciamento ambiental, licenciamento ambiental, 

potencial poluidor, resíduos perigosos. 

 

 



 

 

PROPOSAL FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR 

ADJUSTMENT OF ACTIVITIES OF A FUEL STATION 
 

 

 

Abstract: The vehicle fleet in Rio Grande do Sul state grows, on average, 5 % per year and with it 

increases the number of fuels and service stations in order to supply this market niche, however it is 

necessary to pay special attention to this field of activities, due to their pollution potential . Seeing 

there are numerous materials and waste handled risky to the environment and public health, if there is 

no proper control. Thus, this work aims to promote environmental management in a pilot plant with 

the proposal of actions to compliance with current legislation, such as environmental licensing, 

infrastructure adjustments, supply system and waste management, as well as seeking alternative 

solutions that enable sustainable development of the business, with higher returns, by implementing 

practices energy efficiency. The preparation of this work intends that such can serve as a guiding tool 

initially as the planning and monitoring of activities are presented intrinsic to businesss. 

 
Keywords: fuel stations, environmental management, environmental licensing, pollution potential, 

dangerous waste. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O estado do Rio Grande do sul, segundo dados de 2015 do DETRAN/RS (Departamento 

Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul), possui cerca de 1 automóvel a cada 1,8 habitante e 1 

motocicleta a cada 4 habitantes. Sendo assim, a quantia de postos de combustíveis cresce há algum 

tempo. É muito comum vermos estabelecimentos com mais de 15 ou 20 anos ainda em 

funcionamento, com isso, podem surgir problemas como a qualidade dos equipamentos de controle e 

de armazenamento de combustível, e de renovação de licenciamento ambiental, por exemplo. 

Este projeto pretende adequar um empreendimento de posto de combustíveis – em sua 

infraestrutura e licenciamento ambiental – às normas e legislações específicas existentes, viabilizando 

assim, o seu correto funcionamento, devido à possibilidade de suspensão de atividades por órgãos 

ambientais, justificado pelo seu alto potencial poluidor, assim como, risco à comunidade de entorno. 

Fica almejada também a minimização dos impactos ambientais de forma viável utilizando a tecnologia 

disponível. 

Portanto, o trabalho aborda as mudanças e implantações necessárias ao escopo do 

negócio, tais como tanques de armazenamento de combustíveis, sistemas de detecção de vazamentos, 

fontes de energia alternativas para redução de custos, gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, 

assim como propostas de educação ambiental para desenvolvimento da conscientização dos 

colaboradores e, eventualmente, dos clientes, entre outros tópicos. 

Para a realização deste trabalho e proposição de medidas a serem tomadas, foram 

adotadas as seguintes problemáticas comuns em um posto de combustíveis: Licenciamento ambiental 

vencido; irregularidades na ilha de abastecimento, como o piso de concreto apresentando rachaduras; 

tanque subterrâneo antigo com o equipamento de detecção de vazamento de combustível inoperante; 

falha na válvula de retenção do sistema por sucção devido ao seu desgaste; captação de efluentes 

oleosos; e gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Licenciamento Ambiental 

 

Segundo Silva (2012), a atividade de revenda de combustíveis possui, em seu 

desenvolvimento, um elevado potencial para a ocorrência de acidentes ambientais, causados muitas 



 

 

vezes por vazamentos de combustíveis nos tanques ou tubulações subterrâneas. Diz ainda que “estes 

vazamentos são extremamente nocivos, pois normalmente atingem as águas subterrâneas, 

contaminando-as”. 

É possível afirmar que o licenciamento ambiental constitui o principal instrumento capaz 

de prevenir os impactos e os riscos de acidentes ambientais, na medida em que o Poder Público 

somente irá expedir a competente licença de instalação ou operação se o estabelecimento proponente 

obedecer a toda a legislação aplicável (SILVA, 2012). 

Segundo a FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler), 

licenciamento ambiental é o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, 

que pode ser federal, estadual ou municipal, para licenciar a instalação, ampliação, modificação e 

operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que sejam 

potencialmente poluidores ou possam causar degradação ambiental. 

O licenciamento se dá em três fases: licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e 

licença de operação (LO). A LP aprova a viabilidade ambiental do planejamento do empreendimento, 

após a concessão da mesma, a LI aprova os projetos e autoriza o início da obra, e a LO autoriza o 

início das atividades (RIO GRANDE DO SUL, 2000). No caso de renovação da LO para postos de 

combustíveis no estado do Rio Grande do Sul, o órgão competente é a FEPAM, exceto em Porto 

Alegre, sendo a secretaria municipal do meio ambiente (Smam) a responsável. A renovação é a 

atualização dos dados do estabelecimento. 

2.2. Infraestrutura 

 

A estrutura de um posto de combustíveis compõe-se da seguinte maneira: tanques 

subterrâneos para o armazenamento de diversos combustíveis, que são considerados os mais 

importantes dentro de um Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC), bombas 

e filtros de combustíveis, compressores e balanças de ar, e limpeza em geral (GONÇALVES, 2010). 

O armazenamento subterrâneo de produtos químicos, como combustíveis, pode provocar 

a contaminação de aqüíferos freáticos, em decorrência de vazamentos, percolação através do solo, ao 

longo dos anos (CETESB, 2015). 

Para evitar impactos causados pela contaminação por combustíveis existe atualmente uma 

série de medidas que devem ser adotadas preventivamente. Um dos itens exigidos pela legislação 

brasileira são poços de monitoramento de água e vapor. Esses poços são padronizados e compõem um 

sistema de detecção de vazamento em postos de serviço, sua função é de permitir a verificação de 

possível contaminação por hidrocarbonetos das águas subterrâneas ou a presença de vapor 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997). 

Para atendimento correto do tipo de tanque subterrâneo que deve ser implantado no posto, 

foi estabelecida a NBR 13.786 de 2005 que classifica o tipo de área em que o posto se localiza a partir 

de suas características. A classificação possui quatro níveis, indo da Classe 0 até a Classe 3, em ordem 

crescente de agravantes. A norma diz que a área é classificada pela característica que tiver o maior 

grau de agravamento. As classes 0, 1 e 2 possuem as mesmas normas de proteção e controle, e o que 

diferencia os seus procedimentos é a composição do tanque subterrâneo, na qual as classes inferiores 

só necessitam de tanque de parede simples enquanto que o posto de área de classe 3 necessita de um 

tanque de parede dupla, além de outros equipamentos de válvulas e de monitoramento. 

O tanque e suas tubulações subterrâneas que compõem o SASC têm vida útil média de 25 

anos, sendo que, a partir do 20º ano, o processo de corrosão da camada de aço já foi desencadeado. 

Estes tanques têm capacidade de comportar de 15.000 até 30.000 litros de combustíveis. Já para as 

tubulações não sofrerem corrosões, o material das linhas de abastecimento são flexíveis e inertes – que 

não reagem com o produto (SEBRAE, 2016). Para a melhor compreensão, veja na figura 1 como é 

composto o SASC. 

 



 

 

Figura 1 – Sistema de armazenamento subterrâneo de Combustíveis. 

 
Legenda: 1 – Ponto eletrônico de venda; 2 – Bomba abastecedora; 3 – Válvula retentora 

de vapor; 4 – Monitor de vazamentos; 5 – Abertura para enchimento do tanque; 6 – Sensor de volume 

de combustível no tanque; 7 – Bomba de sucção; 8 – Tubulação de combustíveis; 9 – Tanque 

subterrâneo.  

Fonte: Pouco de Morais, 2013. 

 

Uma parte componente da SASC são os sensores, que mostram o volume e a quantidade 

de combustível do tanque, a temperatura, a pressão, e controlam o estoque e o quanto foi vendido, e 

são instalados dentro do tanque (SEBRAE, 2016). Existem sensores de qualidade do solo e da água, já 

que um pequeno vazamento de 10 mL/dia representa um potencial de contaminação de 6 milhões de 

litros de água por ano (MANZOCHI, 2007). 

Um posto de combustíveis deve ter seu piso impermeável com concreto, sem fendas ou 

rachaduras, e ao seu redor devem ter canaletas de contenção, que conduzem os resíduos líquidos até a 

caixa separadora de água e óleo (SAO). Tais itens da infraestrutura deverão estar conformes com as 

NBRs 13.786:2005 e 13.783:2005 respectivamente. 

 

2.3. Eficiência energética 

Atualmente, do total de energia gerada no mundo, o percentual que corresponde à 

produzida a partir de fontes renováveis é de aproximadamente 8%, sendo que somente a energia que a 

terra recebe do sol seria o suficiente para suprir muitas vezes a demanda total consumida diariamente 

pela população mundial (HINRICHS, 2010). 

A constante busca para o melhor aproveitamento energético nos aponta para o uso 

racional e a utilização de fontes renováveis como opções para assegurar o abastecimento futuro, desta 

maneira ações realizadas de forma sistêmica com o intuito de otimizar o uso da energia de modo a 

reduzir o consumo, são importantes para aumentar a eficiência energética e garantir crescimento 

econômico diante da dificuldade de assegurar o fornecimento de energia frente à crescente demanda 

atual (PEREIRA, 2009). 

Em uma comparação entre duas fontes de energias renováveis, a solar e a eólica, o 

sistema mais adequado para um estabelecimento, no meio urbano, é a energia solar de sistema 

fotovoltaico, que compreende painéis fotovoltaicos e baterias para armazenamento, considerando 

execuções de pequeno porte, pois é de fácil implementação e manutenção, e porque a geração de 

energia é mais estável e previsível, diferentemente dos eólicos (REIS & CUNHA, 2006). 

Outras formas de economizar energia é a partir da utilização de lâmpadas LED, que 

economizam até 80% de consumo e duram até 25 vezes mais em comparação com as lâmpadas 



 

 

incandescentes e fluorescentes (PHILIPS, 2016). Outra tecnologia é o domus, que difunde os raios 

solares iluminando ambientes internos, filtra os raios UV, ajudam na climatização e tem vida útil de 

aproximadamente 30 anos (INDAC, 2016). 

 

2.4. Resíduos oleosos 

 

Sobre a geração de efluentes em postos de combustíveis identifica-se que possuem 

características bem distintas dependendo da sua origem, podendo eles ser contaminados por 

extravasamento de combustível ou óleos, por esgoto sanitário oriundo da loja de conveniência e 

escritórios utilizados por funcionários e clientes, ou ainda da drenagem pluvial sem nenhum tipo de 

carga poluidora (VASCONCELOS & GOMES, 2009). 

O efluente oleoso é definido como a fração líquida resultado das operações comumente 

realizadas em postos de combustíveis, tais como abastecimento de veículos, descarga de combustíveis, 

trocas de óleo e serviços gerais que ao serem realizados possam contribuir com a geração de efluente 

contaminado por resíduos oleosos. 

Na caixa separadora de água e óleo ocorre a separação e remoção de resíduos de 

combustíveis e lubrificantes da água, no final deste processo a água é lançada diretamente na rede de 

drenagem pluvial e os resíduos retirados da água que agora compõem um lodo considerado tóxico são 

recolhidos por uma empresa especializada e devidamente licenciada que fará a correta disposição final 

(NBR 14.605, ABNT, 2000). 

 

2.5. Resíduos sólidos 

 

Em 2008 foram gerados aproximadamente 67 milhões de toneladas de resíduos no Brasil, 

apresentando múltiplos desafios e dilemas para sua gestão. Pensando nisso em 02 de Agosto de 2010 

foi promulgada a Lei nº 12.305 ou Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Onde, no Art. 9º 

prevê-se: “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.” (BRASIL, 2010). 

São identificados como possíveis resíduos em um posto de combustíveis: embalagens de 

papelão, embalagens plásticas de óleo lubrificante, filtros de óleo, garrafas plásticas, óleo lubrificante 

filtros de combustível, filtro de ar, terra contaminada com óleo, panos e estopas usadas contaminadas 

(COSTA & FERREIRA, 2006). 

 

2.6. Educação ambiental 

 

Gomes et al. (2008), dizem que a educação ambiental funciona como uma das 

ferramentas para o manejo e também para a sustentabilidade, mas é preciso antes de qualquer coisa, 

trabalhar junto aos indivíduos na mudança da conscientização acerca da preservação, despertando para 

a sensibilização e a percepção de uma nova era no mundo que nós pertencemos, quebrando os antigos 

mitos assim como o distanciamento em relação ao meio ambiente. Os impactos ambientais produzidos 

são os próprios reflexos da falta de contato com a natureza, ou seja, da nossa participação como um 

integrante do meio ambiente, não atuante de forma separada do meio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MEDIDAS PROPOSTAS 

 

3.1. Licenciamento ambiental 

 

Para regularizar o estabelecimento, deve-se solicitar a renovação da licença de operação, 

a qual ocorre após o término das obras referentes ao empreendimento/atividade. Somente após a 

emissão deste documento o empreendimento poderá retomar seu funcionamento.  

No item 3.2, aborda-se uma medida de substituição de tanque subterrâneo, mas para isso 

ocorrer, o empreendimento deve pedir uma nova licença de instalação, pois assim é feito sempre que 

se elabora um projeto que mexa com a infraestrutura, e pela razão de o órgão competente apontar qual 

o tipo de tanque que deve ser utilizado para os fins do posto de combustíveis. 

 

3.2. Infraestrutura 

 

Dois aspectos fundamentais que dizem respeito à qualidade da infraestrutura do posto de 

combustíveis são o tempo de atuação, boa parte possui mais de 20 anos, e o percentual e as 

propriedades corrosivas do álcool, presente inclusive na gasolina, que potencializam os efeitos 

degradantes do Sistema de Abastecimento, desde os tanques até as bombas.  

Tendo em vista que a legislação ambiental brasileira é bastante recente, há uma série de 

empreendimentos que ainda não atendem as normas que visam à preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental. Buscando atender a Legislação Ambiental e prevenir impactos ambientais 

relacionados às atividades desenvolvidas em postos de combustíveis, a seguir serão descritas uma série 

de medidas a serem tomadas com objetivo de promover a adequação legal e ambiental do 

empreendimento. 

Sendo estes uns dos principais riscos ao meio ambiente, um posto de combustíveis tem de 

ter um rigoroso Sistema de Detecção de Vazamentos, de modo a minimizar o impacto causado ao solo 

e a água por eventuais vazamentos que possam vir a ocorrer. Atualmente temos a NBR 13784 que 

define os padrões que devem ser seguidos para o monitoramento de possíveis vazamentos, desta forma 

serão tomadas as seguintes medidas no empreendimento: 

• Controle de estoque automático com precisão de detecção de no máximo 1 L/h e 95% 

de possibilidade de acerto. 

• Poço de monitoramento de águas subterrâneas. 

• Poço de monitoramento de vapor. 

• Monitoramento em sistemas com contenção secundária, instalada entre a primeira e a 

segunda camada do tanque de armazenamento. 

• Ensaio de estanqueidade, observando a NBR 13783 para linhas novas. 

• Detecção de vazamento em tubulações, através do sistema de bombeamento por 

sucção, assim o operador pode detectar sintomas de existência de vazamento na tubulação observando 

o avanço do registrador. 

Para sanar a inconformidade nos tanques subterrâneos, faz-se necessário a substituição 

por novos equipamentos que atendam a NBR 13.786:1997, a qual determina que o tanque subterrâneo 

deva ser de parede dupla jaqueteado em resina termofixa com fibras de vidro, devido ao fato do 

empreendimento estar em uma área que possui água subterrânea utilizada para abastecimento público, 

classificada como área de classe 3. 

Quanto às irregularidades apresentados no SASC, as ações pertinentes para regularização 

é a aquisição de um novo sistema de monitoramento de vazamento e controle de estoque automático. 

No caso da válvula de retenção também é necessário a substituição. 

Em relação ao piso da zona de abastecimento, a ação necessária e imediata é a reforma 

deste, garantindo assim a impermeabilização e evitando qualquer contaminação do solo ou lençóis 

freáticos por percolação. 



 

 

 

3.3. Eficiência energética 

 

Para reduzir qualquer consumo de energia, propõe-se a implantação de DOMUS 

para a melhor dispersão de luz natural no ambiente, tendo menor necessidade do uso de 

lâmpadas, sendo estes, instalados no teto da loja de conveniência para iluminação do prédio. 

Outra ação para alcançar a eficiência energética é o uso de lâmpada LED em todos ambientes. 

Ainda, como medida para a redução dos gastos com energia elétrica fornecida por 

concessionária, propõe-se a instalação de sistema de painéis solares sobre o telhado do 

empreendimento. 

A Usina Fotovoltaica consistirá em um sistema integrado à rede da concessionária 

com produção média de 190 kwh/mês. O equipamento conta com 10 anos de garantia contra 

defeitos e 25 anos de produção de 80%, sob responsabilidade de instalação, manutenção e 

assistência técnica da fábrica. Com área de instalação de 10 m², o equipamento terá custo 

inicial de R$ 14.960 e previsão de amortização do investimento em 24 meses. 

 
3.4. Efluentes oleosos 

 

O efluente oleoso advindo de eventual derramamento ocorrido durante a operação 

de abastecimento ou troca de óleo, atualmente é enviado para uma caixa separadora que não 

atende os padrões estabelecidos pela legislação, desta forma é necessária a contratação de 

equipe técnica para a substituição do atual sistema de drenagem oleosa, de modo a atender a 

todos os padrões estabelecidos na NBR 14.605:2000. 

O lodo de processo resultante do tratamento na Caixa Separadora Água e Óleo 

deve ser recolhido por empresa devidamente licenciada, a qual se responsabiliza pelo 

tratamento e correto descarte do resíduo. 

 
3.5. Resíduos sólidos 

 

Com base na legislação apresentada e sob o conceito que, o gerenciamento de 

resíduos sólidos constitui um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e 

implementados com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos 

resíduos gerados, a adequada coleta, armazenamento, tratamento, transporte e destino final 

adequado, visando a preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente, a seguir 

descreve-se uma proposta para sua gestão. 

A destinação deve ocorrer a partir da classificação individual, conforme listagem 

estabelecida no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Classificação de resíduos gerados em um posto de combustíveis. 

Resíduo Origem Classe 

Plástico 
Loja de conveniência II – B 

Área de abastecimento II – B 

Metal 
Loja de conveniência II – B 

Área de abastecimento II – B 

Papel 
Loja de conveniência II – B 

Área de abastecimento II – B 



 

 

Quadro 1 – Classificação de resíduos gerados em um posto de combustíveis (Continuação). 

Vidro 
Loja de conveniência II – B 

Área de abastecimento II – B 

Resíduo orgânico 
Loja de conveniência II – A 

Sanitários II – A 

Caixas de Papelão 
Loja de conveniência 

II – B 
Área de abastecimento 

Cascos de extintores de 

incêndios 

Devolução na compra de extintor 

novo 
II – A 

Filtros Troca de Filtros I 

Embalagem Arla 32 Reposição em veículos I 

Vasilhames de óleo e 

lubrificantes 
Troca de óleo I 

Estopas e flanelas Utilizado por frentistas I 

Materiais absorventes 

(serragem, areia, fibras) 

Utilizados para absorção de 

combustíveis derramados 
I 

Lâmpadas LED 
Loja de conveniência II – B 

Área de abastecimento II – B 

Fonte: Autores, 2014. 

 

A partir das informações apresentadas até aqui, determina-se que o resíduo orgânico, 

provenientes da loja de conveniências e dos sanitários pode ser destinado a aterro sanitário municipal, 

através de coleta pública. 

Os resíduos secos: papel, plástico, metal e vidro, gerados na loja de conveniências e zona 

de abastecimento, sem nenhum tipo de contaminação, podem ser vendidos para cooperativas de 

reciclagem, como alternativa para redução no descarte em aterro e geração de receita ao 

empreendimento. 

Por falta de legislação ambiental específica, para os extintores veiculares, prevêem-se 

duas opções: fazer a aquisição apenas através de fornecedores que apliquem os princípios de logística 

reversa. Dessa forma, os cascos entregues por consumidores durante a compra de novos extintores 

serão novamente encaminhados aos fornecedores, podendo ser reciclados. Ou ainda, a venda a 

cooperativas que façam a reciclagem dos diferentes materiais existentes nos cascos. 

Quanto às estopas e flanelas utilizadas por funcionários do empreendimento para limpeza 

de óleo, pode encaminhá-las a lavanderia especializada, tornando viável a reutilização dos mesmos 

materiais por um tempo maior, e diminuindo, assim, a necessidade de reposição. 

Já os materiais absorventes utilizados para contenção de derrames de combustível, tais 

como: areia, serragem e fibras devem ser direcionadas a aterro industrial legalizado após a utilização. 

O armazenamento temporário de embalagens de vasilhames de Óleos e Lubrificantes, 

provenientes das trocas efetuadas nos veículos consumidores do empreendimento, de acordo com a 

NBR 12.235:1992, deve ser em local fechado, impermeabilizado, e isolado, de tal modo que impeça o 

acesso de pessoas não autorizadas e ainda, haja sinalização quanto a periculosidade do material. Por 

fim, dá-se a devolução aos fornecedores, conforme determina o Art. 33º da PNRS. 

Da mesma forma as embalagens de Arla 32 devem ser armazenadas e devolvidas ao 

fornecedor. 

Em relação aos filtros substituídos, estes devem ser destinados a aterro sanitário industrial 

regularizado. 



 

 

Quanto às lâmpadas LED, as quais possuem menor necessidade de reposição devido à sua 

vida útil prolongada, devem ser tratadas como lixo eletrônico, podendo ser descartadas em centrais de 

recolhimento especializado. 

Finalmente, as caixas de papelão consumidas podem ser reaproveitadas no próprio 

empreendimento e, quando não mais for possível, destinadas a aterro sanitário municipal. 

No que tange os resíduos que serão gerados na reforma do piso, o entulho, estes devem 

ser encaminhados a aterro de resíduos da construção civil. 

 

3.6. Educação ambiental 

 

Sabendo que o não armazenamento correto dos combustíveis e derivados de petróleo 

existentes no posto pode causar uma grande contaminação ambiental, tanto no solo, quando na água. 

Priorizam-se os cuidados com acondicionamento de produtos e a responsabilidade com o meio 

ambiente a fim de atender a um conceito ecológico. Para isso propõe-se a sensibilização aos 

colaboradores do estabelecimento quanto aos aspectos abordados até aqui. Deste modo, sugere-se um 

processo de Educação Ambiental, onde serão apresentados os assuntos mais relevantes. 

Em primeiro lugar, indica-se palestra, com profissional da área, que aborde o tema 

“resíduos sólidos”, trazendo os benefícios da separação adequada e destinação correta, esclarecendo 

conceitos sobre coleta seletiva e cores indicativas dos coletores. 

O próximo passo é tratar os resíduos perigosos produzidos no posto, tais como: estopas 

contaminadas com óleo, vasilhames de lubrificantes e filtros. Nesse caso, explanam-se sobre os graves 

problemas de contaminação que ocorrem em caso de contato com o solo ou infiltração em água 

subterrânea. Bem como, os cuidados necessários no acondicionamento correto desses materiais. 

Considera-se importante também, a retomada dos procedimentos de segurança em caso de emergência 

e proposta de nomeação de responsável para essas ocasiões. 

Em um terceiro momento, sugere-se trazer o significado do método dos 3R’s (Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar) juntamente com conceitos e explanações sobre reciclagem. Incentivo à separação 

da maneira devida nos coletores, além da destinação do resíduo seco para cooperativas 

regulamentadas, com intuito de proporcionar a reintrodução desses materiais no processo produtivo 

como matéria-prima.  

Para finalizar, indica-se conversação sobre os riscos ao abastecer um veículo que está 

ligado, ao usar aparelhos celulares dentro do posto e também ao fumar neste local. Mostrando imagens 

e vídeos sobre as consequências do não atendimento das normas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As propostas apontadas estão firmadas nos três pilares da sustentabilidade, não 

comprometendo a saúde econômica da empresa, minimizando os impactos ambientais utilizando a 

tecnologia viável, e trabalhando com a melhor ferramenta para o funcionamento de um plano de ações, 

os trabalhadores. 

Como um posto de combustíveis tem um alto potencial poluidor, exige-se a busca da 

excelência sobre o manejo dos resíduos sólidos e líquidos, a melhor capacitação dos colaboradores do 

estabelecimento nos exercícios de suas funções para seus próprios bem-estar e segurança, manutenção 

frequente de seus equipamentos a fim de não haver perdas financeiras, monitoramento constante do 

SASC para evitar contaminação do solo, e, sempre que necessário, a substituição de qualquer 

equipamento que apresente algum tipo de falha. 

O comprometimento com o meio ambiente demonstra-se essencial quando consideramos 

o potencial risco envolvido, visto que, em caso de acidentes, os impactos são imensuráveis sobre o 

solo, lençóis freáticos e por consequência à saúde humana. Já falado dos impactos sobre o meio 

ambiente e o social, em ocasião de irregularidade, o impacto econômico pode também ser alto, 



 

 

tratando de multas, sanções administrativas e responsabilizações civis e criminais, de acordo com a 

situação e gravidade do acontecimento. Portanto, o planejamento e monitoramento das atividades 

apresentam-se intrínsecos ao negócio.  
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