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As atividades ambientais em Postos de Combustíveis onde cadeias de 
hidrocarbonetos e impurezas estão presentes, são fundamentais. O fato se 
torna ainda maior, quando são somados a surfactantes, cujas moléculas de 
ligação covalente forte e de difícil ruptura alteram as propriedades superficiais 
dos líquidos. Desta forma, para não ocorrer contaminações no solo, águas 
superficiais e subterrâneas um monitoramento ambiental periódico é 
importante, havendo coletas de água nos poços de monitoramento e na caixa 
separadora de água e óleo. Tem como objetivo coletar amostras de água dos 
poços de monitoramento, caixa separadora bem como de rios ou nascentes 
próximos; Realizar a leitura dos gases voláteis (Volatil Organic Compounds-
VOC) presentes nos poços de monitoramentos; Conscientizar os funcionários 
com relação ao uso de surfactantes na lavação de veículos. Com a utilização 
de bailer’s, foi coletado amostras de água em 4 poços de monitoramento e da 
caixa separadora. As amostras foram armazenadas em vidro âmbar e enviadas 
ao laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 
Qualidade Industrial (INMETRO). Os ensaios realizados para os poços foram 
de: BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno) e HPAs (naftaleno; 
acenaftileno, acenafteno; fluoreno; fenatreno; antraceno; fluoranteno; pireno; 
benzo(a)antraceno; criseno; benzo (b) fluoranteno; benzo (k) fluoranteno; 
benzo (a) pireno; indeno (1,2,3) pireno;  dibenzo (a,h) antraceno; benzo (g,h,i) 
perileno e para a caixa separadora: surfactantes; óleos e graxas; sólidos 
sedimentáveis; fenóis total e medição do pH in loco. Para a leitura de gases 
utilizou-se o PHO CHECK + – Ionscience. O poço a montante identificado 
como PM01M não apresentou contaminação, porém os a jusantes PM02J e 
PM03J identificaram a presença de BTEX e alta concentração de VOC. Desta 
forma, foi necessário remover toda a água contida, por vários dias. Coletou-se 
novamente e o novo resultado demonstrou que a limpeza foi efetiva, mas não 
eficaz. Neste caso é fundamental realizar uma remediação. O PM04J não 
apresentou água, sendo essencial o seu isolamento e a perfuração de um 
novo, pois a presença de água subterrânea, indica com maior precisão, uma 
possível contaminação. A água coletada da caixa separadora, apresentou 
quantidade de surfactantes, sólidos sedimentáveis e fenóis acima do limite 
permitido, segundo o CONAMA 430/2011. Procedeu-se uma limpeza para 
eliminar as partículas em suspensão. No caso dos fénois, provenientes do 
derrame de combustível na pista de abastecimento e área de tancagem, 
colocou-se areia e a quantidade de surfactante utilizados na lavação da pista, 
veículos e para-brisas foi diminuída. Assim, a nova coleta demonstrou,  que a 
limpeza foi eficaz. Fica evidente, que houve contaminação nos poços PM02J, 
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PM03J e na caixa separadora. Quando os contaminantes orgânicos e 
inorgânicos atingem as águas superficiais, eles percorrem livremente até o solo 
e as águas subterrâneas, contaminando-os com toda a sua carga poluidora. 
Torna-se obrigatório realizar a remediação do terreno e seu entorno, para que 
a carga poluidora não contamine o lençol freático e não proporcione um maior 
impacto ambiental. 
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