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Resumo – O transporte de combustíveis líquidos derivados do petróleo é realizado no Brasil 

preponderantemente no modal rodoviário e, assim, esta atividade lidera as estatísticas de incidentes 

ambientais. Quando estes acidentes ocorrem e a carga perigosa atinge mananciais de abastecimento, 

põe em risco a saúde da população e o equilíbrio do ecossistema local, devido à liberação de 

hidrocarbonetos aromáticos. No município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, o 

reservatório do arroio Faxinal constitui-se no principal manancial de abastecimento do município, 

suprindo cerca de 63,3 % da população, ou seja, mais de 275.700 habitantes. Contrapondo com a 

necessidade da sua preservação, o mesmo é transposto pela principal rota de ligação do extremo 

oeste do Estado do Rio Grande do Sul com o Litoral Norte, pela rodovia denominada: Rota do Sol. 

Como o trecho da rodovia em estudo não possui sistema de contenção para derrames de cargas 

líquidas perigosas, neste trabalho foi projetado um sistema de drenagem e contenção e analisada a 

viabilidade econômica da sua implantação. O estudo de viabilidade realizado mostrou que a 

construção das estruturas propostas é viável técnica, econômica e ambientalmente. 
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DESIGN AND VIABILITY ANALYSIS OF A PREVENTIVE SYSTEM IN 

WATER SOURCE CONTAMINATION DUE TO SPILLS FUEL ON A 

HIGHWAY 
 

Abstract - The transport of liquid fuels derived from petroleum is made mainly by road 

transportation in Brazil. This activity leads the statistics of environmental incidents. When these 

accidents occur and the dangerous products reach sources of water supply, it endangers the health of 

the population and the equilibrium of the local ecosystem, due to the liberation of aromatic 

hydrocarbons. In the city of Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil, the Faxinal reservoir is the 

main water source, supplying approximately 63.3% of the population, i.e., more than 275,700 

inhabitants. Contrasting with the need of the reservoir preservation, there is a road from the west 

end to the north coast of the State, named Rota do Sol, which crosses the area where this reservoir is 

located.  As the section of this highway under study does not have a containment system for spills 

of hazardous liquid cargoes, this study proposes a drainage and containment system, besides 

analyzing the economic viability of its deployment. The viability study showed that the construction 

of the proposed structures is technically, economically and environmentally viable. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil o transporte de combustíveis líquidos derivados do petróleo é realizado 

preponderantemente no modal rodoviário. Por conseguinte, esta atividade lidera as estatísticas de 

incidentes ambientais (LIEGGIO et al., 2007). Quando um acidente desta magnitude ocorre e a 

carga perigosa atinge um manancial de abastecimento público, põe em risco não só a saúde da 

população diretamente afetada, mas também do ecossistema local devido à liberação de 

hidrocarbonetos aromáticos conhecidos como BTEX. Dentre eles, o Benzeno é um composto 

classificado como carcinogênico enquanto Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos são classificados como 

tóxicos (FINOTTI et al., 2001). 

No município de Caxias do Sul, no km 158+774, a rodovia estadual RST-453, principal rota 

de ligação do centro oeste do Estado com o Litoral Norte, transpõe o reservatório da barragem do 

arroio Faxinal. O reservatório do Faxinal constitui-se no principal manancial de abastecimento de 

água do município, pois fornece água para 63,3% da população (FRIZZO et al., 2002), o que 

correspondente a mais de 275.700 hab. (IBGE, 2010). 

Embora sejam consideradas Áreas de Preservação Permanente segundo a Lei N° 12.651 

(BRASIL, 2012), muitos projetos de rodovias que transpõem mananciais não contemplam nenhum 

dispositivo estrutural de caráter preventivo da contaminação por cargas perigosas. Atualmente, 

medidas estruturais de combate à contaminação ambiental vêm sendo cobradas para obtenção da 

Licença de Operação (LO). No caso da rodovia em estudo, o processo de licenciamento não foi 

concluído e a rodovia possui apenas a Licença de Instalação (LI). Para obtenção da LO, o 

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DAER) deve implementar o Plano de Ação de 

Emergência e o Plano de Gerenciamento de Riscos, ambos já aprovados pelo IBAMA. 

Diante da importância econômica, social e ambiental deste manancial para o município, foi 

realizada uma simulação da sua contaminação pelo derrame de óleo diesel e gasolina proveniente de 

um acidente na rodovia.  Simulou-se também a limpeza do meio aquático por meio de remoção 

mecânica do combustível, utilizando-se de um equipamento chamado skimmer.  As simulações 

foram realizadas com o software ADIOS 2 (Automated Data Inquiry for Oil Spills 2) utilizado e 

distribuído gratuitamente pela Divisão de Resposta a Materiais Perigosos (Hazardous Materials 

Response Division - HAZMAT) da Administração Nacional Atmosférica e Oceânica dos Estados 

Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA).  

Os resultados da simulação mostraram que o processo de remoção mecânica, método 

tradicional de resposta à derrames, se torna pouco eficaz frente às altas taxas de volatilização e 

dispersão do combustível na coluna d’água, que ocorrem desde os primeiros instantes do derrame. 

Desta forma, apontam para o desenvolvimento e implantação de um sistema de contenção com o 

objetivo de reter os contaminantes antes dos mesmos atingirem o manancial. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto do sistema de drenagem e de contenção de 

combustíveis para o trecho da rodovia RST-453 em estudo e a análise de viabilidade econômica da 

sua implantação. Para a realização do estudo de viabilidade foram feitas previsões de benefícios e 

custos gerados em decorrência da implantação e manutenção das estruturas projetadas. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo situa-se entre os quilômetros 158+160 e 159+334 da RST-453 no município 

de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Neste trecho, a rodovia perpassa uma região de relevo 

ondulado, possui pista simples, cuja largura máxima verificada é de 7,0 m. O acostamento apresenta 

largura variável entre 1,5 e 2 m e não são verificadas invasões na faixa de domínio da Rodovia. O 

estado de conservação da pista e dos dispositivos de sinalização, tanto vertical quanto horizontal, é 
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crítico. O corte da vegetação não ocorre com frequência adequada na faixa de domínio, fazendo 

com que as placas de sinalização fiquem parcialmente cobertas pela vegetação arbustiva.  

Entre os quilômetros 158+774 e 158+818 a rodovia transpõe o reservatório do Faxinal. O 

reservatório do arroio Faxinal situa-se na região administrativa de Ana Rech no município de 

Caxias do Sul. É considerado Zona das Águas segundo o Plano Diretor Municipal (CAXIAS DO 

SUL, 2007) e possui a sua função ecológica reconhecida, pois foi nomeado Parque Ecológico do 

Faxinal pela Lei Nº 3.947 (CAXIAS DO SUL, 1990), onde as atividades e intervenções são 

restringidas à garantia da salubridade da bacia. A figura 1 ilustra a localização da área. 

Figura 1 - Localização do Reservatório Faxinal, município de Caxias do Sul, com indicação da área 

proposta para implantação do sistema de drenagem e contenção de derrames de cargas perigosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reservatório é alimentado pelo arroio Faxinal e possui uma área de 3,07 km², acumula trinta 

e dois milhões de metros cúbicos de água, apresenta uma profundidade máxima de 35 m e descarga 

máxima de 294 m³/s (FRIZZO et al., 2002). É responsável pelo abastecimento de 63,3% da 

população de Caxias do Sul e fornece água bruta para as estações de tratamento de água (ETA) 

Parque da Imprensa e Ana Rech. 

 

PROJETO DO SISTEMA DE DRENAGEM  

O sistema de drenagem contemplou o dimensionamento de um conjunto de estruturas que 

objetivam captar e conduzir de forma adequada às águas pluviais e combustíveis que atingem o 

corpo da estrada para o sistema de contenção.  

Para o cálculo da chuva de projeto utilizou-se a curva IDF (Intensidade, Duração e 

Frequência) do posto pluviométrico localizado em Vila Seca (FINOTTI et al., 2009), distrito do 
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município de Caxias do Sul, distante cerca de 6 km da área de estudo. O tempo de concentração 

para o trecho, calculado por meio da Equação de Kirpich foi 12 min e o tempo de retorno adotado 

para o projeto foi de 2 anos. Desta forma, a chuva de projeto calculada foi de 103 mm/h. 

Para o cálculo da vazão de projeto das sarjetas utilizou-se o Método Racional. À vazão de 

projeto de cada sarjeta foi adicionado 0,0166 m³/s, admitindo-se que um caminhão transportando 

30.000 L de combustível derrame toda a sua carga em meia hora na rodovia e que esta carga 

escoando pela pista, seja coletada pela sarjeta e direcionada para o sistema de contenção. Com isto, 

foram dimensionadas as sarjetas, descidas d’água e caixas de passagem adequadas aos padrões do 

DAER-RS (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul). 

 

PROJETO DO SISTEMA DE CONTENÇÃO 

O sistema de contenção contemplou o dimensionamento de um separador de placas 

coalescentes, com o objetivo de receber o combustível derramado na pista mais a água pluvial e 

realizar a separação dos dois líquidos, contendo a liberação de substâncias tóxicas no manancial. 

Separadores de placas coalescentes são indicados para tratamento do first flush e de derrames de 

combustíveis em lugares que possuem alto potencial de contaminação por hidrocarbonetos, tais 

como, estradas de rodagem, estacionamentos de automóveis e caminhões, pistas de aeroportos, 

entre outros (TOMAZ, 2008). A Figura 2 mostra o separador coalescente projetado neste trabalho. 
 

Figura 2 – Representação esquemática do separador de placas coalescentes projetado. 

 
 

No separador de placas coalescentes, a separação de óleos, graxas e sedimentos dá-se por 

gravidade, proporcionando a remoção de hidrocarbonetos de densidade gravimétrica entre 0,68 a 

0,95 (TOMAZ, 2008). O sistema não necessita de energia para a operação, apresenta facilidade de 

construção, baixos custos de manutenção e não requer operação, somente limpeza periódica 

(TOMAZ, 2008). De acordo com Eckenfelder (1989, apud TOMAZ, 2008) este separador é 

utilizado para retenção de glóbulos de óleos maiores ou iguais a 60 µm, reduzindo no efluente a 
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concentração de óleos e graxas para 10 mg/L.  Segundo a resolução CONSEMA nº 128 (RIO 

GRANDE DO SUL, 2006) o padrão de lançamento de efluentes para óleos minerais é de 10 mg/L. 

O separador coalescente tradicional possui três câmaras: câmara de sedimentação, câmara de 

retenção e câmara de descarga. Com o objetivo de conter o volume de combustível derramado por 

um caminhão tanque convencional, foi inserida mais uma câmara no separador, a câmara de 

armazenamento do combustível, com capacidade para 30 m³.  

As placas coalescentes do separador serão lonas de PVC de 0,5 mm de espessura, 1,2 m de 

largura e 2,4 m de comprimento. O número total de placas requeridas foi de 288, o qual foi dividido 

em quatro módulos contendo 72 placas cada. Calculado o Número de Reynolds para o fluxo obteve-

se o valor 25,44, verificando-se que o fluxo entre as placas é laminar. 

A coleta do óleo será realizada por uma calha de PVC de diâmetro igual a 15 cm, posicionada 

0,3 cm abaixo do nível de água. Da calha, o óleo será enviado a uma tubulação de PVC responsável 

por direcionar o fluxo para o compartimento de armazenamento. Após ser separada do óleo nas 

câmaras de retenção, a água escoará para a câmara de descarga para ser liberada do separador.  

Cabe destacar que este projeto foi detalhado em nível de projeto básico, suficientes para se 

especificar tecnicamente as intervenções propostas e realizar o orçamento, tanto da implantação 

quanto dos custos de operação e manutenção. Não são apresentados neste artigo todos os detalhes 

acerca do projeto, somente os de caráter decisório para se compreender a estruturação do sistema. A 

seguir detalham-se os custos orçados que serviram como subsídio para contrapor aos benefícios 

estimados e realizar a análise de viabilidade do empreendimento. 

 

CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS 

Os valores unitários componentes do orçamento foram compostos a partir de custos de 

insumos e serviços constantes na tabela SINAPI/RS (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), sistema referencial de preços para obras com recursos federais, base 

Rio Grande do Sul. Somente em casos específicos, quando este sistema não disponibilizou o preço 

desejado, utilizaram-se tabelas referenciais de órgãos públicos (DNIT, DAER e SAMAE - Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul) ou orçamentos com empresas privadas. 

Salienta-se que os orçamentos contemplam o uso de todos os materiais, insumos, equipamentos e 

mão-de-obra necessários a plena execução dos serviços. Neste contexto, os custos de implantação e 

manutenção do sistema de drenagem e contenção foram orçados em (ano base: 2012): 

 Implantação: R$ 415.103,90; 

 Manutenção anual (ano 1): R$ 19.832,91. 

 
 

ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Para a realização do estudo de viabilidade foram feitas previsões de benefícios e custos 

gerados em decorrência da implantação e manutenção das estruturas projetadas. Neste sentido, 

foram simulados um total cinco cenários, os quais avaliaram as implicações econômicas frente a 

diferentes situações: Cenário Zero, Cenário Um e Cenário Dois, sendo que este último subdivide-se 

em três alternativas distintas. 

Cenário Zero 

No Cenário Zero procurou-se mostrar o que aconteceria nos dias atuais, caso um derrame de 

combustível atingisse o manancial. Como o trecho da rodovia em estudo não possui sistema de 
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contenção nem um Centro de Controle de Operações (CCO) preparado para atender situações 

emergenciais foram avaliados os valores deixados de arrecadar pelo órgão público devido a 

paralisação do abastecimento de água a 63,3 % da população do município.  

O cálculo do custo de paralisação do abastecimento levou em consideração a população 

afetada, o preço do metro cúbico da água e o consumo per capita. Considerando a população total 

do município igual a 435.564 habitantes (IBGE, 2010), o preço do metro cúbico de água igual a 

R$ 3,38 (CAXIAS DO SUL, 2012) e o consumo per capita de 200 L/hab·dia, chegou-se ao custo da 

paralisação do abastecimento, que em cinco dias representam R$ 931.906,55. Com base nas 

modelagens realizadas, considerou-se que 5 dias seria um tempo mínimo a ser previsto para o 

retorno do uso seguro desta água como fonte de abastecimento à população. Neste Cenário não 

existem benefícios a serem apresentados, somente custos tangíveis e intangíveis provocados pela 

paralisação do abastecimento. 

Cenário 1 

O Cenário 1 analisou a viabilidade de implantação de um Centro de Controle de Operações 

(CCO) no trecho da rodovia RST-453 em estudo. Para estimar um valor para implantação do CCO 

tomou-se por base uma concorrência pública aberta pelo DNIT em agosto de 2010, visando a 

contratação de empresa para implantação, manutenção e operação de um CCO na rodovia BR-116, 

no segmento compreendido entre os quilômetros 219,2 e 267,5, município de Dois Irmãos em 

direção a Santa Maria do Herval, no estado do Rio Grande do Sul. O valor da concorrência foi 

corrigido para 2012 e os itens da planilha de orçamento adaptados para a situação em estudo, 

chegando-se a um valor de R$ 4.585.414,84 para os 19 km da RST-453. 

 Neste Cenário consideraram-se ainda como custos a aquisição de equipamentos específicos, 

com o intuito de serem utilizados na limpeza do meio aquático atingido pelo derrame, e a 

paralisação do abastecimento por 1,5 dias.  

Cenário 2 

O Cenário 2 foi subdividido em três cenários, sendo que todos levam em consideração o custo 

de implantação do sistema de drenagem e de contenção propostos no presente projeto. Deste modo, 

o Cenário 2 foi subdividido em: 

 Cenário 2.1: Viabilidade do projeto frente à paralisação do abastecimento provocada 

pela contaminação do manancial, ou seja, remete ao Cenário zero; 

 Cenário 2.2: Viabilidade do projeto frente à implantação de um CCO na rodovia, ou 

seja, remete ao Cenário 1; 

 Cenário 2.3: Viabilidade do projeto frente às externalidades ambientais provocadas pela 

contaminação do manancial. 

No Cenário 2.3 procurou-se internalizar as externalidades como forma de trazer os custos 

ambientais para a análise econômica. Assim sendo, atribuiu-se um valor monetário aos possíveis 

danos ambientais causados por uma contaminação do reservatório do Faxinal tomando-se por base 

um levantamento apresentado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB), agência do governo do Estado de São Paulo, contendo todos os custos diretos e 

indiretos envolvidos na remediação de uma área lindeira à rodovia Anchieta, atingida por um 

derrame de destilados do alcatrão. No acidente ocorrido em 2005, os custos apresentados pela 

CETESB chegaram a R$ 1.128.970,76 (SÃO PAULO, 2012).  

O Cenário considerou ainda a perda da qualidade devida, estimada através de um estudo 

realizado por Monteiro (2003), o qual apresenta uma avaliação dos custos ambientais gerados em 

decorrência de um vazamento de óleo no complexo da Refinaria Duque de Caxias ocorrido em 
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janeiro de 2000. Em 2003 o autor realizou um estudo no qual foram entrevistadas 3.396 pessoas que 

responderam estar dispostas a colaborar com R$ 8,71 durante 60 meses para implementação de um 

programa ambiental, visando evitar os problemas gerados pelo vazamento. Corrigindo o valor para 

2012 e considerando apenas 30 % deste valor de disposição a pagar, chegou-se ao valor de R$ 4,32 

por pessoa para a situação objeto de estudo. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

As movimentações financeiras da análise econômica foram analisadas pelo tempo de alcance 

do projeto, estimado em 20 anos. Os métodos utilizados na análise econômica foram a relação 

Benefício/Custo e o Valor Presente Líquido (VPL), ambos aplicados para avaliar alternativas 

mutuamente excludentes. Para ajuste ao valor presente foi considerada a indexação dos valores 

atuais pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), estimada em 6% aa, enquanto que a taxa de juros 

adotada para elaboração do fluxo de caixa foi o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo), de 6,5% aa, ambas tomando como ano base 2012. 

A síntese da análise econômica é apresentada no Quadro 1, onde podem ser visualizados os 

valores correspondentes aos custos e benefícios em valor presente, seguido dos resultados dos 

indicadores econômicos para cada cenário analisado. 

Quadro 1 – Quadro síntese da análise econômica para em Valor Presente, considerando 20 anos de alcance. 

CENÁRIOS 
Benefício 

(R$) 

Custo 

(R$) 

VPL 

(R$) 

Relação  

Benefício/Custo 

C Zero - 931.906,55 -18.393.819,90 - 

C 1 652.334,59 5.065.723,47 -87.110.751,94 0,13 

C 2 

C 2.1 745.525,24 621.318,12 10.229.729,29 3,28 

C 2.2 5.531.676,75 621.318,12 104.698.009,18 24,34 

C 2.3 3.562.608,71 621.318,12 65.832.864,61 15,67 
 

No Cenário Zero apresentou-se a magnitude econômica dos custos provocados pelo 

desabastecimento de água à 63,3% da população provocados pela contaminação do principal 

manancial de abastecimento do município. No Cenário 1 mostrou-se que os benefícios econômicos 

tangíveis da implantação de um CCO não são suficientes para cobrir os custos de construção e 

operação do sistema de atendimento emergencial. Para os três subcenários que compõem o Cenário 

2, a implantação do sistema de drenagem e contenção é viável economicamente, apresentando 

Valor Presente Líquido (VPL) na casa dos milhões de reais e Relação Benefício Custo maior que 3. 

O que chama a atenção no Cenário 2.3 são os resultados positivos obtidos a partir da 

valoração das externalidades ambientais, efeitos que normalmente afetam aqueles que não estão 

diretamente envolvidos com atividade causadora do dano ambiental. Assim, este cenário corrobora 

para demonstrar que aspectos tradicionalmente caracterizados como intangíveis, quando possíveis 

de serem valorados, demonstram a viabilidade de projetos que objetivam a preservação ou 

conservação do meio ambiente, sob o ponto de vista econômico. 

Sob todos estes aspectos apresentados, verifica-se que o projeto, executado seguindo as 

normativas dos órgãos reguladores, bem com as normas técnicas referentes ao tema, além da 

utilização de técnicas e procedimentos consolidados técnica e cientificamente, demonstra-se como 

tecnicamente viável. Com os resultados da análise econômica aqui demonstrada, afirma-se também 

a sua viabilidade econômica. E, além disto, pela sua interface direta com as relações de proteção 
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ambiental, inclusive sob o ponto de vista de proteção da saúde humana, o projeto também pode ser 

considerado como ambientalmente viável. 
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