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RESUMO – As águas subterrâneas respondem por cerca de 60% do abastecimento do município de 

Maceió, e são suscetíveis à contaminação por vazamentos de derivados de petróleo em postos de 

combustível. Contaminantes do grupo BTEX, altamente prejudiciais à saúde humana, estão 

presentes na gasolina que é armazenada em tanques subterrâneos. Há, portanto, a necessidade de se 

obter informações detalhadas a respeito da qualidade das águas subterrâneas em Maceió, bem como 

verificar se a população que a utiliza está diretamente exposta a contaminantes. Para seleção de 

pontos de amostragem representativos, foram utilizadas informações de processos de licenciamento 

de postos no órgão ambiental estadual e informações disponíveis em cadastros de poços de 

abastecimento da cidade. Assim, foram selecionados cenários com maior probabilidade de 

ocorrência de contaminação de poços de abastecimento de água por gasolina. Foram realizadas 

coletas de amostras para análise de compostos do grupo BTEX em alguns dos poços de 

abastecimento selecionados. Com base nas informações dos processos de licenciamento dos postos, 

verificou-se que há contaminação das águas subterrâneas por compostos tóxicos derivados de 

petróleo em diversos pontos e em altas concentrações. Contudo, não foi detectada contaminação em 

nenhuma das amostras de poços de abastecimento analisadas.   

 

ABSTRACT – Groundwater accounts for about 60% of the water supply in the city of Maceió, and 

is susceptible to contamination by the leak of fuel at underground storage tanks of fuel stations. The 

BTEX contaminants, highly hazardous to human health, are present in gasoline, which is stored in 

underground tanks. Therefore, accurate information about the groundwater quality in Maceió is 

needed to examine whether the population is directly affected by pollution caused by fuel stations. 

In order to select representative sampling points, this work was based on information from the 

licensing processes in the state environmental agency and the available information in records of 

water wells in the city. Thus, scenarios were selected with higher probability of water wells 
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contamination by gasoline, and water samples of these wells were collected for analysis of BTEX 

compounds. Based on the information of the fuel stations licensing process, we conclude that the 

contamination of groundwater by gasoline in Maceió occurs in high concentrations. However, no 

contamination was detected in samples from water supply wells. 

 

Palavras-Chave – contaminação, água subterrânea, postos de combustível, BTEX. 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

 As águas subterrâneas respondem por cerca de 60% do abastecimento do município de 

Maceió (CASAL, 2011) e estão suscetíveis a contaminações prolongadas, pois o processo de 

degradação de poluentes é relativamente lento nesse ambiente. Uma vez poluídas, demandam um 

elevado dispêndio de recursos financeiros e humanos para sua remediação, o que de modo geral é 

atingido ao final de vários anos. 

O uso de gasolina e óleo diesel como combustível automotivo e seu armazenamento em 

tanques de armazenamento subterrâneo (TAS) é uma prática que oferece risco. Com o tempo, a 

corrosão nos tanques e tubulações contribui para o aparecimento de fissuras e possibilita a 

ocorrência de vazamentos que podem afetar as águas subterrâneas (Figura 1). Em geral, em postos 

com mais de cinco anos em operação podem ocorrer vazamentos, recomendado-se a realização de 

vistorias. (GUIGUER, 1997 apud COSTA, 2010). 

 

 
Figura 1 – Tanques de armazenamento subterrâneo em troca em Maceió, AL – percebe-se o péssimo estado de 

conservação. As fissuras sugerem um possível vazamento.L 
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No caso de vazamento de gasolina, inicialmente o contaminante se encontrará no solo como 

líquido de fase não aquosa (NAPL) e em contato com a água subterrânea se dissolverá 

parcialmente. Neste processo destacam-se alguns componentes especiais: os hidrocarbonetos 

monoaromáticos voláteis benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (o-xileno, m-xileno e p-xileno), 

conhecidos por BTEX, que além de terem maior solubilidade em água são depressores do sistema 

nervoso central e podem causar leucemia em exposições crônicas (CORSEUIL, 1997). 

Já no caso do óleo diesel, devido ao maior peso molecular seus componentes são menos 

voláteis, menos solúveis em água e apresentam menor mobilidade no ambiente que os componentes 

da gasolina. As proporções de BTEX presentes no diesel são geralmente baixas (SOUZA, 2004 

apud FORTE, 2007). 

A mistura de produtos como solventes hidrofílicos, como acontece com a adição de etanol à 

gasolina no Brasil, pode ser responsável pelo fenômeno chamado de co-solvência que altera os 

coeficientes de partição dos hidrocarbonetos individuais presentes na mistura. Devido a este 

fenômeno, a solubilidade dos hidrocarbonetos em água, embora mínima, é consideravelmente 

aumentada. (OLIVEIRA, 1992). 

Em um derramamento de gasolina, uma das principais preocupações é a contaminação de 

aquíferos que sejam usados como fontes de abastecimento de água para consumo humano. Neste 

processo, destaca-se o benzeno. De acordo com a Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (2007), em uma população que tenha água de torneira contaminada com esta substância, 

pode ocorrer exposição direta pela ingestão desta água, alimentos nela preparados ou absorção 

através do contato com a pele. A maior parte do benzeno atinge a corrente sanguínea e é convertida 

em metabólitos no fígado e na medula óssea. A ingestão de água contendo níveis elevados pode 

causar vômitos, irritações estomacais, tontura, sonolência, convulsões, coma e até mesmo morte. 

Exposições em longo prazo podem resultar no desenvolvimento de leucemia mileóide aguda. Os 

demais componentes tolueno, etilbenzeno e xilenos são considerados tóxicos. 

Em estudo de caso realizado em Porto Velho/RO, Forte (2007) comprovou a existência de 

compostos BTEX em amostras extraídas em três poços residenciais localizados no sentido do fluxo 

das águas subterrâneas com um posto topograficamente intermediário. Em um dos pontos de 

amostragem a concentração de benzeno foi sete vezes superior ao permitido para potabilidade.  

Já no município de Itaguaí/RJ, Silva (2000) confirmou a presença de BTEX em dois de dez 

poços de abastecimento contaminados por um grande vazamento ocorrido em um posto, no ano de 

1998. Quase dois anos depois, as concentrações de BTEX ainda atingiam valores 54 a 100 vezes o 

máximo permitido e alternavam com as mudanças sazonais, sendo a concentração 

consideravelmente maior no mês de agosto, período de poucas chuvas quando o volume de água do 
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lençol freático é menor. Os poços eram rasos, tubulares ou do tipo “cacimba”, com profundidade 

entre 6 e 20 metros.   

Tendo em vista esta problemática, existem atualmente instrumentos legais como a Resolução 

nº 273/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que considera toda instalação e 

sistema de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis como empreendimentos 

potencialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais. Esta Resolução prevê que o órgão 

ambiental competente cobre do empreendimento o cumprimento de todas as exigências previstas 

para que o mesmo possa obter a licença de operação.   

 A necessidade de prevenção da contaminação do solo e das águas subterrâneas levou o 

CONAMA a promulgar a Resolução nº 420 em Dezembro de 2009, dispondo sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo e água subterrânea, quanto à presença de substâncias 

químicas. Os valores de investigação (VI) estabelecidos nesta Resolução representam os limites 

acima dos quais existem riscos potenciais à saúde humana e diferem dos padrões de potabilidade 

definidos na Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde. 

 Dentre os compostos BTEX o benzeno, reconhecidamente o mais perigoso, tem seu VI para 

águas subterrâneas estabelecido em 5 µg/L e este valor se repete no padrão de potabilidade. Em 

relação aos demais compostos, os limites são consideravelmente maiores: 300, 700 e 500 µg/L para 

etilbenzeno, tolueno e xilenos, respectivamente. Segundo Silva (2002), em qualquer vazamento as 

concentrações de compostos tóxicos podem atingir valores de até três mil vezes superiores ao 

permitido. 

 Na esfera nacional, o órgão responsável por regular e fiscalizar as atividades dos postos 

retalhistas é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O Instituto do 

Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL) é o órgão responsável pelo cumprimento das legislações 

ambientais no estado e dispõe de um setor específico para os assuntos relacionados a estes 

empreendimentos. 

Em dezembro de 2008, foi emitido o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC) às 

Exigências Legais, com prazo de dois anos para regularização ambiental e adequação técnica. O 

TAC exige uma série de ações como coleta e análise química das águas do aquífero no terreno do 

posto e execução de remediação caso substâncias tóxicas sejam detectadas. Também cobra dos 

empreendimentos a troca dos equipamentos, com destaque para os tanques de armazenamento que 

devem ser substituídos por tanques modernos, pois os antigos têm vida útil relativamente reduzida. 

Os novos tanques de parede dupla, conhecidos como jaquetados e popularmente chamados de 

ecológicos (Figura 2), são na realidade dois tanques acoplados. O tanque interno (primário) é 

construído em chapas de aço-carbono e externamente recebe uma segunda parede (tanque 

secundário), moldada em fibra de vidro reforçada e especialmente desenvolvida para suportar 
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combustíveis automotivos. Entre essas duas paredes existe um material separador, que mantém e 

garante o chamado espaço intersticial anular. O tubo de monitoramento intersticial faz a 

comunicação entre esse espaço e o meio externo, permitindo a instalação de um sensor eletrônico de 

monitoramento de vazamentos. Esta tecnologia é especialmente desenvolvida para não permitir que 

o produto contamine o solo e os lençóis freáticos. 

 

 
Figura 2 – Esquematização de um tanque de parede dupla 

 Considerando os elementos destacados, este trabalho tem por objetivo avaliar a presença de 

substâncias derivadas de petróleo em poços de captação utilizados para abastecimento humano. 

Para tanto, serão coletadas amostras para a realização de análises em pontos representativos, na 

Região Metropolitana de Maceió, e assim verificar a existência de casos em que a saúde pública 

pode ser diretamente afetada.    

   

2 – METODOLOGIA ADOTADA  

  

2.1 – Área de Estudo 

 O estudo foi realizado na Região Metropolitana de Maceió - RMM (Figura 3), na região 

costeira, onde existem aquíferos com alta vulnerabilidade e 138 postos de combustível em operação 

(ANP, 2011), muitos dos quais em áreas residenciais com intenso uso das águas subterrâneas para 

consumo humano. Além destes, levou-se em consideração o fator populacional da capital alagoana 

que com seus 932.608 habitantes (IBGE, 2011) poderia ser o cenário de um problema de saúde 

pública. 
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Figura 3- Mapa de Localização do Município de Maceió, Alagoas (Fonte: Almeida, 2011). 

 

2.2 – Seleção dos Postos Candidatos a Investigação 

 A primeira etapa da metodologia consiste na coleta de informações a respeito das fontes 

potenciais de contaminação, neste caso os postos de combustível, e a seleção daqueles que, partindo 

de critérios avaliadores, foram os melhores candidatos para a investigação que resultou na 

identificação dos pontos de amostragem.  

 Por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e o IMA-AL 

foram obtidas as informações para subsidiar a elaboração de um histórico de contaminação dos 

postos no Estado. Durante um processo de licenciamento - seguindo o que é exigido pela Resolução 

CONAMA nº 273/2000 - os postos devem entregar o projeto básico contendo, entre outras 

características, os equipamentos, a localização dos TAS, estudos hidrogeológicos e geológicos e 

resultados de análises de amostras de solo e água subterrânea, extraídas em poços de 

monitoramento perfurados no pátio dos postos. Em Alagoas, isto geralmente é feito por empresas de 

consultoria que entregam ao Instituto todas as informações, incluindo os laudos analíticos, na forma 

de um Relatório de Investigação Preliminar de Passivos Ambientais (RIPPA). 

 O Termo de Referência para Execução da Investigação Preliminar de Passivos Ambientais é o 

documento legal que contém as ações a serem executas e adotadas para a elaboração dos RIPPAs. 

No terreno do estabelecimento devem ser perfurados pontos de sondagem a jusante dos 

equipamentos e situados em áreas não obstruídas. O número de pontos é definido em função da área 

total do estabelecimento e do número de tanques. Uma primeira sondagem determina a 
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profundidade da perfuração que deve ser de 10 metros (para análises exigidas pelo TAC este limite 

foi reestabelecido para 5 metros) ou até atingir o nível d’água. Caso isto ocorra, deve ser extraída 

uma amostra de solo e construídos poços de monitoramento, permitindo a extração de amostras de 

água subterrâneas. Então são feitas as determinações de BTEX e/ou HTP (hidrocarbonetos totais de 

petróleo), o último somente nos casos em que o posto opere também com diesel.   

 O histórico de contaminação é uma compilação de todos os resultados mais críticos das 

amostras de cada posto, contemplando as concentrações de BTEX e/ou HTP. Partindo deste, os 

estabelecimentos foram ordenados de acordo com os valores mais elevados em partes por bilhão 

(PPB) de benzeno ou HTP e hierarquizados seguindo os fatores de prioridade: 

1. Presença de amostras de água e solo contaminadas; 

2. Presença de apenas amostras de solo contaminadas, mas situados em bairros da parte 

 baixa da cidade; 

3. Presença de amostras de água e solo onde não foi detectada contaminação; 

4. Todos os demais. 

 Entende-se por parte baixa de Maceió os bairros situados ao nível do mar onde o lençol 

freático está mais próximo da superfície, podendo haver intrusão salina e, consequentemente, o 

potencial de corrosão nos tanques é maior. Desta forma, os fatores 1 e 2 caracterizam situações de 

maior vulnerabilidade. 

 Analisando os dados, à luz dos valores de investigação da Resolução CONAMA nº 420/2009 

e do Termo de Referência para o caso das concentrações de HTP (Tabela 1), identificaram-se os 

postos com as maiores concentrações de contaminantes.  

 

 Tabela 1 – Valores de Investigação (VI) Resolução CONAMA 420/2009 (BTEX) e Termo de 

Referência IMA (HTP) 

Amostra Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos HTP 

Solo (mg/Kg) 0,08 40 30 30 1000 

Água Subterrânea (µg/L) 5 700 300 500 600 

 

 De 89 postos avaliados, 16 estabelecimentos que apresentaram os fatores 1 ou 2 foram 

considerados como as mais prováveis fontes de contaminação e, portanto, os melhores candidatos 

para a investigação. Observou-se que apenas dois dos postos que apresentaram o fator 1 estavam 

localizados na parte alta da cidade, o que já era esperado tendo em vista que neste local o nível 

d’água do aquífero está mais distante da superfície. 

 Todos os candidatos apresentaram concentrações de BTEX e/ou HTP acima dos valores de 

investigação e foi feito um estudo de caso de cada um destes no intuito de reforçar os motivos que 
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levaram a classificá-los como tais. Neste estudo todas as informações consideradas úteis foram 

inseridas, tais como idade dos tanques, mapeamento da pluma, localização dos poços de captação 

próximos, bem como o sentido do fluxo das águas subterrâneas.  

  

2.3 – Seleção dos Pontos de Amostragem 

 A investigação do problema, em relação ao tipo de contaminação abordada, se deu por meio 

da coleta de amostras e análises laboratoriais, contemplando os parâmetros benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xilenos. Optou-se por fazê-las diretamente em poços utilizados para captação e 

abastecimento, onde houvesse possibilidades de contaminação.  

 Os recursos limitados e o alto custo destas análises - feitas por meio de cromatografia gasosa - 

permitiu a análise de número relativamente pequeno em relação a todos os poços passíveis de 

investigação. Aqueles que foram selecionados para coleta estavam entre os poços com as maiores 

chances de apresentarem contaminação e desta forma configuram-se em pontos de amostragem 

representativos. 

 Esta parte da metodologia consistiu em dois processos fundamentais para o desenvolvimento 

deste estudo: georreferenciamento e confecção de mapas. Foram feitas visitas de campo aos postos 

com aparelho GPS (modelo Etrex Legend H Garmin’s®) para coleta de coordenadas geográficas em 

UTM (Universal Transversal Mercator). Em seguida, foi elaborado o Mapa representado na Figura 

4, por meio da plotagem das coordenadas dos postos candidatos a investigação previamente 

identificados e dos poços. Estas últimas advindas do banco de dados do Projeto de Águas 

Subterrâneas de Alagoas (ASUB-AL), ao qual esta pesquisa está inserida, que elaborou um cadastro 

com 1444 poços na capital. Este cadastro consiste em uma mescla de outros cinco, obtidos com 

instituições como a Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) e o Sistema de Informações 

de Águas Subterrâneas (SIAGAS). 

 A partir do mapa e das características cadastrais de cada poço, foram selecionados os pontos 

de amostragem. Alguns deles tiveram que ser investigados mais profundamente por apresentarem 

dados incompletos ou pouco confiáveis. 
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Figura 4 – Mapa dos postos candidatos a investigação e poços cadastrados em Maceió. 

 

 De acordo com as simulações feitas por Costa (2010), a maior distância atingida pela pluma 

de benzeno foi de 77,51 m para um posto na parte baixa de Maceió, local do foco de estudo deste 

projeto. Tendo em vista que as simulações não levaram em conta o bombeamento, que pode 

interferir no comportamento do contaminante e captar partículas a uma distância maior, foram 

selecionados preferencialmente poços não distando mais do que 100 metros e a jusante das fontes 

de contaminação. 

 Em alguns casos, postos com elevadas concentrações de contaminante simplesmente não 

puderam ser avaliados como fontes de risco à saúde pública, pois não havia poços a jusante ou 

sequer próximos. Este foi o caso da maioria dos postos candidatos situados à beira-mar onde, como 

pode ser observado na Figura 4, há somente a praia no sentido do fluxo das águas subterrâneas. 

 O perfil litológico e a profundidade são características importantes e fundamentais para 

seleção, mas que infelizmente foram desconsideradas devido à indisponibilidade destas informações 

na maioria dos casos. Desta forma, a distância entre posto e local de bombeamento, bem como a 

viabilidade da coleta da amostra foram os principais fatores levados em consideração para a 

identificação dos cenários representativos. 

 A identificação dos pontos de amostragem foi também dificultada pelo georreferenciamento 

por vezes impreciso dos cadastros mais antigos. Ou seja, na situação real o poço poderia estar muito 

distante do posto e do fluxo do contaminante. Em alguns casos foram necessárias visitas de campo 

que resultaram na identificação de poços de captação não cadastrados. Por estes motivos foi 

extremamente importante avaliar a origem e a confiabilidade dos dados de entrada durante esta 
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etapa da metodologia.  

 Foram feitas cinco coletas, todas em cenários distintos e cada uma abrangendo um posto 

contaminado, segundo registros do IMA. 

 

2.3.1 - Cenário de Coleta 01 

 No Cenário 01 (Figura 5) o único poço (AM01) usado para abastecimento encontrado está a 

montante do fluxo e dista 220 metros do posto. No entanto, este estabelecimento - que é atualmente 

reconhecido pelo IMA como um posto contaminado - apresentou as maiores concentrações de 

BTEX: 6378 µg/L de benzeno, 2114 µg/L de tolueno, 806,6 µg/L de etilbenzeno e 1759,3 µg/L de 

xilenos, ou seja, valores até 1275 vezes maiores que o permitido pelas legislações. Além disso, o 

poço abastece um condomínio de dezenas de edifícios, oferecendo risco à saúde dos moradores 

locais. 

 

 
Figura 5 – Cenário de Coleta 01 – imagem gerada em Google Earth ®. 

 

2.3.2 - Cenário de Coleta 02 

 No Cenário 02 (Figura 6) o poço (AM02) encontra-se vizinho ao posto, a uma distância 

menor que 20 metros e está em uma área residencial. O estabelecimento apresentou baixos valores 

de contaminação, mas que de qualquer forma podem sugerir a existência de fissuras nos TAS. Na 

época em que coleta foi feita, os tanques ainda não haviam sido trocados, o que pode indicar que a 

contaminação ainda persiste. Apesar da profundidade exata deste poço ser desconhecida, a 

coloração vermelho-amarelada da água de amostra indica baixa profundidade. Estes fatores em 

conjunto sugerem grandes chances de serem verificadas concentrações de BTEX neste caso. 
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Figura 6 – Cenário de Coleta 02 – imagem gerada em Google Earth ®. 

 

2.3.3 - Cenário de Coleta 03 

 No Cenário 03 (Figura 7) a área apresentou elevados valores de contaminação: 2224 µg/L de 

benzeno e 1801,5 µg/L de xilenos em ensaio feito com amostras extraídas em Agosto de 2010.  

 O estudo geológico feito pela empresa de consultoria contratada para o licenciamento 

classificou o índice de vulnerabilidade do aquífero dentro do sistema GOD como extremo, 0,72, 

devido à declividade da área do empreendimento ( < 5%), a constituição da zona vadosa 

(predominantemente areno argiloso: 0,8) e a profundidade da água subterrânea (entre 2,7 e 2,8 m). 

A esta observação acrescenta-se que os demais cenários de coleta apresentaram características 

geológicas semelhantes e estão localizados em áreas próximas, todos na parte baixa de Maceió.  

 O poço (AM03) onde foi feita a coleta é propriedade de um estabelecimento comercial, com 

profundidade aproximada de 180 metros e vazão de 16 m³/h. Localiza-se a 30 metros do posto.  

 

 
Figura 7 – Cenário de Coleta 03 – imagem gerada em Google Earth ®. 
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2.3.4 - Cenário de Coleta 04 

 No Cenário 04 (Figura 8) o poço (AM04) está situado a aproximadamente 40 metros de um 

posto contaminado e reconhecido como tal pelo IMA-AL, conforme relação atualizada em Junho de 

2011.  

 
Figura 8 – Cenário de Coleta 04 – imagem gerada em Google Earth ®. 

 

2.3.5 - Cenário de Coleta 05 

 No Cenário 05 (Figura 9) o poço (AM05) está localizado aproximadamente 100 metros a 

jusante do posto. Este estabelecimento apresentou concentrações de HTP acima dos limites de 

investigação em análises extraídas recentemente para efetivar o que foi exigido no TAC. 

 

 
Figura 9 – Cenário de Coleta 05 – imagem gerada em Google Earth ®. 
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2.4 - Coletas das Amostras 

 Para extrair as amostras foi preciso permissão dos responsáveis pelos poços que em sua 

maioria eram propriedades de edifícios ou estabelecimentos comerciais. Primeiramente é feita uma 

explicação dos riscos de contaminação, os objetivos do estudo e então agendada uma visita. 

 As amostras devem ter o mínimo possível de circulação no encanamento interno e ser sempre 

extraídas o mais próximo do bombeamento do poço. Nem sempre esta foi uma tarefa simples, 

exigindo, por exemplo, a coleta em caixas d’água de difícil acesso. 

 Com frascos cilíndricos de vidro contendo ácido clorídrico (HCl) para preservação da amostra 

e aclimatados em caixa de isopor com gelo, procedeu-se com a coleta, tentando ao máximo evitar o 

turbilhonamento do fluído.  

 As análises químicas de BTEX foram feitas em laboratório comercial acreditado. 

 

3 – RESULTADOS  

 

3.1 - Análise dos Processos de Licenciamento 

 Durante a construção do histórico de contaminação, foi analisado o maior número possível de 

processos de licenciamento ambiental de postos retalhistas em Alagoas. Alguns se encontravam 

indisponíveis, tramitando em outros setores. A partir destes resultados preliminares, cujas amostras 

analisadas mais antigas dataram de 2005 e as mais recentes de 2010, foram obtidos os números 

expressos na Tabela 2: 

Tabela 2 – Estatísticas do histórico de contaminação 

Abrangência RIPPAs analisados Contaminação detectada % 

Alagoas 224 113 50 

Maceió 89 40 45 

 

 Aproximadamente 50% dos postos analisados em Alagoas e 45% dos postos analisados em 

Maceió apresentaram concentrações de contaminantes acima dos limites de detecção em algum 

momento dos últimos seis anos. Ressalva-se que dos 138 postos da capital com cadastro atualizado 

na ANP, 49 não foram contemplados no estudo, o que corresponde a 36% do total. 

 Em Junho de 2011 o IMA-AL reconhecia um total de 19 postos como contaminados em 

Maceió, todos inseridos no histórico de contaminação. Em muitos deles houve detecção recente de 

contaminantes, mas por motivos desconhecidos ou porque apresentaram um plano de remediação, 

não foram classificados como contaminados pelo Instituto. De qualquer forma, foram considerados 

como fontes poluidoras todos os estabelecimentos onde os laudos das amostras apresentaram 

concentrações de contaminantes acima do limite de quantificação (LQ), independente da data de 

coleta, já que uma vez detectado um vazamento, este pode persistir até a troca dos tanques.   
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 Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, observou-se a constante adequação dos postos e 

renovação dos TAS em cumprimento ao TAC, como pode ser observado na Figura 10.  

 
Figura 10 – Troca de um TAS em Maceió-AL 

 

3.2  - Análises Químicas  

 Todas as amostras dos cenários de coleta selecionados apresentaram os mesmos resultados 

para as concentrações dos contaminantes avaliados: 

 

Tabela 3 – Resultados analíticos obtidos em todas as amostras coletadas. 

Parâmetros Unidade LQ* AM01 AM02 AM03 AM04 AM05 

Benzeno µg/L  1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Tolueno µg/L  1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Etilbenzeno µg/L  1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

o-Xileno µg/L  1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

m,p-Xilenos µg/L  1 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
                     *LQ = limite de quantificação 

 

 Portanto não foram detectados compostos BTEX nos pontos de amostragem, mesmo após a  

rigorosa seleção entre os cenários com maiores chances de contaminação. Os principais fatores que 

contribuíram para este ocorrido foram a disposição e localização dos poços, tendo em vista que não 

foram identificados cenários ideais que englobassem todos os seguintes fatores: alta 

vulnerabilidade do aquífero, posto com histórico de contaminação elevada e poços para coleta 

próximos, rasos e a jusante do fluxo das águas subterrâneas.  
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4 – CONCLUSÕES 

 

 A seleção dos pontos de amostragem representativos foi baseada na melhor informação 

disponível e a metodologia adotada serviu para a construção de uma visão ampla a respeito dos 

aspectos envolvidos nesta problemática. Com base no histórico de contaminação construído, 

conclui-se que a contaminação das águas subterrâneas em Maceió por compostos tóxicos derivados 

de petróleo existe e ocorre em altas concentrações. Todavia, não foi comprovado neste estudo que 

ela atinge de forma direta a saúde pública por meio da contaminação de poços de abastecimento, já 

que não foi detectada contaminação em nenhum dos poços amostrados.  

 Destaca-se uma maior pré-disposição para contaminação por BTEX nos lençóis freáticos da 

parte baixa da cidade, onde de fato há uma concentração maior de edifícios e condomínios que 

possuem poços para abastecimento. Uma investigação mais abrangente, com a aplicação da mesma 

metodologia, ainda se faz necessária para refutar totalmente a existência de casos de contaminação 

de poços de abastecimento por gasolina na cidade de Maceió. 
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