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Resumo: Este trabalho propõe um instrumento de avaliação de riscos ambientais que poderá ser 
utilizado por órgãos gestores na tomada de decisão e estabelecimento de estratégias, constituindo-se 
assim como uma ferramenta de prevenção de acidentes e/ou passivos ambientais de postos de 
serviço.  
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INTRODUÇÃO 

O número de eventos envolvendo vazamentos 
de combustíveis automotivos atribuído a 
postos de serviço vem crescendo em todo o 
mundo. Impactos relacionados a estes 
incidentes, normalmente são associados à 
contaminação de poços de abastecimento 
públicos e privados, confinamento de gases 
em áreas fechadas, incêndios ou explosões, 
doenças, multas e perdas econômicas 
(DUARTE 2003). De acordo com o cadastro 
de emergências químicas realizado pala 
CETESB (2008), no Brasil, empreendimentos 
voltados para o armazenamento e a 
distribuição de combustíveis automotivos são 
apontados como a segunda maior causa de 
acidentes envolvendo produtos perigosos e a 
maior atividade geradora de áreas 
contaminadas. GUIGUER (2000) ressalta que 
o risco ambiental relacionado a postos de 
serviço derivam de parâmetros relacionados à 
probabilidade dos sistemas de instalação e 
operação virem a causar um impacto negativo 
e parâmetros que estimam a conseqüências 
em função da vulnerabilidade dos meios 
receptores. Nesse sentido, o Apoio 
Multicritério à Decisão (AMD) consiste em um 
conjunto de métodos e técnicas para auxiliar 
pessoas ou organizações a tomarem decisões 
sob influência de uma multiplicidade de 
critérios ou objetivos (GOMES, 2002).  

Este trabalho propõe um instrumento de 
avaliação que poderá ser utilizado por órgãos 
gestores na tomada de decisão e 
estabelecimento de estratégias, constituindo-
se assim como uma ferramenta de prevenção 
de acidentes e/ou passivos ambientais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seleção de parâmetros com base em ampla 
pesquisa bibliográfica possibilitou obter 32 
critérios preliminares que, após discussão e 
análise crítica, realizada em conjunto com os 
técnicos do IEMA, permitiu ajustes 
necessários à determinação de 12 critérios 
avaliativos. São eles: 

Critérios técnicos ou normativos: 1-Controle de 
estoque; 2-Ensaio de estanqueidade; 3-Presença 
de fase livre na água subterrânea; 4-Válvula de 
retenção instalada em linha de sucção; 5-Câmara 
de acesso a boca de visita do tanque; 6-Dispositivo 
para descarga selada; 7-Câmara de contenção da 
descarga de combustível; 8-Câmara de contenção 
sob a unidade abastecedora; 9-Câmara de 
contenção na unidade de filtragem; 10-
Impermeabilização, drenagem e tratamento nas 
áreas sujeitas a derrame e/ou transbordo; 11-Tipo 
de tubulação; 12-Válvulas de proteção de 
transbordamentos; 13-Tanques parede dupla com 
monitoramento intersticial 

Critérios operacionais; 14-Histórico ou Indícios de 
vazamentos ou derrames ou transbordos; 15-
Perdas anormais de produto; 16-Tempo desde a 
primeira instalação do SASC; 17-Plano de 
gerenciamento dos resíduos sólidos (PGRS); 18-
Equipes de pronto atendimento a emergência 
(EPAE) 

Critérios ambientais: 19-Profundidade das águas 
subterrâneas; 20-Tipo de solo; 21- Classificação do 
posto segundo a ABNT-NBR 13786/05 

O Método de Pontuação Ponderada se 
mostrou o mais indicado apara este trabalho 
em virtude de sua simplicidade de aplicação 
sem a necessidade de software específico, o 
que atendeu ao objetivo principal de propor 
um instrumento prático. 
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O cálculo da pontuação de cada critério foi 
realizado através do produtório do valor 
correspondente ao atendimento (notas 0, 5 ou 
10) pelo peso. 

A pontuação final do risco atribuído ao posto 
de serviço é dada pelo somatório das 
pontuações referentes a cada critério, dividida 
pelo somatório dos pesos dos critérios, ou 
seja, a média aritmética ponderada, 
representada pela seguinte formula:       
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Onde, 

i = critério de avaliação dos cenários, variando de 1 
a 21 

at = condição de atendimento atribuída pelo 
avaliador ao critério observado em campo 
podendo receber valor 10, 5 ou 0 referente 
ao atendimento desejável, parcialmente 
desejável ou nulo respectivamente. 

p = peso do critério. 

A Tabela 1 apresenta a planilha resumida de 
cálculo sugerida para a pontuação de cada 
critério. 
  

Tabela 1: Planilha de cálculo 

Critério 

Atendimento (at) 

Peso Pontuação 
Desejável (0), 

parcialmente desejável (5) 

ou nulo (10) 

1 at1 p1 at1 * p1 

2 at2 p2 at2 * p2 

3 at3 p3 at3 * p3 

[...] [...] [...] [...] 

21 at21 p21 at21 * p21 

 
 
 
CONCLUSÃO 

Para a determinação dos pesos relativos a 
cada critério foi utilizado uma consulta a 68 
(sessenta e oito) especialistas através de um 
questionário de avaliação  

O instrumento, testado em 3 (três) postos de 
serviço, se apresentou como uma ferramenta 
prática e de baixo custo, podendo ser utilizado 
por para apoiar pessoas e organizações na 
tomada de decisões. Espera-se que o alcance 
de um valor numérico que estime o risco 
ambiental dos empreendimentos possa 
orientar uma variedade de discussões que 

circundam os aspectos sociais, econômicos e 
ambientais relacionados a postos de serviço. 

Sendo este instrumento, uma ferramenta que 
visa apoiar pessoas e organizações na 
tomada de decisões, espera-se que o alcance 
de um valor numérico que estime o risco 
ambiental dos empreendimentos possa 
orientar uma variedade de discussões que 
circundam os aspectos sociais, econômicos e 
ambientais relacionados a postos de serviço. 
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