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XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS

ESTUDO DE CASO DA CONTAMINAÇÃO DE POÇOS DE
ABASTECIMENTO POR BENZENO CAUSADO POR FUGAS EM
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
Maria Elisa Leite Costa1 Cleuda Freire Souza 2; Roberto Augusto Caffaro 3
Resumo – Em Maceió, cerca de 60% do abastecimento publico é proveniente das águas
subterrâneas. Esses recursos estão sujeitos a alguns tipos de contaminação, dentre eles os
causados por vazamentos em tanques de armazenamento subterrâneo (TAS) dos postos de
combustíveis, que possuem substâncias altamente toxicas, como o benzeno. O benzeno é um
dos componentes do BTEX, considerado cancerígeno e regulamentado pela portaria 518/2004
do Ministério da Saúde como padrão de potabilidade com o valor máximo permissível de
5µg/L. Assim, buscou-se simular a pluma gerada por esse contaminante próximo aos postos
de combustíveis antes de fazer a análise da água de poços de abastecimentos que poderiam
estar sendo contaminados. Depois de simulada, escolheram-se dois postos de combustíveis
aos qual um deles foi classificado com alto risco enquanto que o outro possuía dados
relevantes quanto ao poço (vazão e profundidade). Assim, foram feitas as coletas poços a fim
de analisar a presença do benzeno, o qual o resultado foi negativo. Então, uma possível
contaminação das águas utilizadas para abastecimento da população humana foi afastado nos
dois locais analisados.
Abstract – In Maceió, 60% of supply comes from groundwater. These resources are
susceptible to contamination, for example, the case caused by leaks in storage tanks
underground from gas stations, which are substances highly toxic, such as benzene. Benzene
is a component of BTEX, it is a carcinogen, and regulated by the decree 518/2004
from Ministry of Health, as the standard for drinking with the maximum value
permissible limit of 5µg / L. Therefore, we attempted to simulate the plume generated by this
contaminant at the gas station before making the analysis water supply wells that could be
being contaminated. After simulation, two gas stations were selected, one with high risk while
the other because it had relevant data about the well (flow and depth). So, were
made collection wells to examine the presence of benzene, which results
was negative. Consequently the possible contamination of waters used for supply of the
human population was removed in this two places.
Palavras-Chave – ModFlow, análise de risco, qualidade das águas subterrâneas.
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1. INTRODUÇAO
O uso das águas subterrâneas para abastecimento público é cada vez mais procurado
tendo em vista a sua abundância e qualidade, e, em geral, ao baixo custo de explotação. Só
que essa exploração acontece de forma desordenada sem a devida autorização nem
fiscalização dos órgãos responsáveis provocando danos ao meio subterrâneo e,
consequentemente aos aquíferos.
Esses danos estão cada vez frequentes, e a Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB (2009) percebeu que 79% dos casos de contaminação dos aqüíferos são
causados justamente pelos postos de combustíveis.
Com essa preocupação, o Ministério do Meio Ambiente publicou a Resolução
CONAMA nº 273 em 2000, e em 2002 a CONAMA Nº 319 que se refere a segurança na
instalação e sistemas de armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis a fim
de minimizar possíveis acidentes relacionados com esse serviço.
Em geral, em postos com mais de cinco anos em operação podem ocorrer vazamentos,
recomendando-se a realização de vistorias. A vida útil dos tanques de aço é de
aproximadamente 30 anos (GUIGUER, 1997). Em Maceió, dos postos existentes por toda a
cidade, mais de 50% tem mais de 15 anos de funcionamento (SANTOS, 2006), mas devido às
exigências ambientais, observou-se em 2010 a troca de vários tanques na cidade.
O contaminante em estudo é o benzeno, considerado o mais perigoso na composição do
combustível, que é uma substância do BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno), que faz
parte da gasolina. Esse é um tipo de contaminante orgânico conhecido como LNAPL, ou seja,
possui densidade mais leves que a água. Esses hidrocarbonetos que formam uma fase livre
imiscível e sobrenadante quando em contato com água, evitando que se misturem.
Esses contaminantes afetam a saúde pública mesmo em teores muitos baixos, pois são
compostos altamente nocivos à saúde, principalmente como depressores do sistema nervoso
central. Tanto a exposição contínua quanto a inalação pode causar câncer, leucopenia (redução
dos leucócitos), vertigens, tremores entre outros distúrbios.
O benzeno está na lista de substâncias perigosas por ser regulamentado pela
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) e citado pelo Departament of
Environment Protection (DEP), Environmental Protection Agency (EPA), entre outros.
O Ministério da Saúde (MS) estabelece que a quantidade máxima de benzeno
permitida para garantir a potabilidade da água é de 5 µg/L.
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2. OBJETIVO
O objetivo principal deste trabalho é analisar a situação dos poços de abastecimentos
quanto a contaminação do benzeno, considerando também a necessidade de preservar os
aquíferos mediante a presença dos postos de combustíveis, para que os vazamentos não
atinjam as águas subterrâneas prejudicando a sua qualidade e colocando em risco a saúde da
população.

3. METODOLOGIA
A metodologia do trabalho consiste em três partes distintas: a simulação de uma
possível contaminação causada por fugas oriundas dos tanques de armazenamento
subterrâneos de postos de combustíveis a fim de analisar o alcance da dispersão do
contaminante. Além de uma análise de risco dos mesmos postos de combustíveis a fim de
selecionar os poços de abastecimentos ao redor para finalizar o estudo com a coleta da água
desses poços. Assim, cada etapa pode ser detalhada a seguir:

3.1 Simulação para cenários de contaminação
Através do uso do programa Visual Modflow (VMOD), foi possível estudar o
transporte do benzeno nos aquíferos. O software foi escolhido devido ao seu emprego na
comunidade acadêmica estando ele disponível para estudos no Laboratório de Hidráulica do
Centro de Tecnologia – CTEC/UFAL.
Para tal simulação foi realizada inicialmente a discretização do modelo, dividindo a
área no maior numero de células disponíveis, com 450 linhas, 450 colunas e 7 camadas, sendo
estas com tamanhos variáveis, para a área em estudo, no caso, a região metropolitana de
Maceió,conforme Figura 1. Para isso utilizou-se dados referentes a topografia da região e
também o nível em que se encontram os aquíferos em estudos, o Barreiras e Marituba.
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Figura 1- Malha discretizada da Região Metropolitana de Maceió, vista superior e um corte transversal.

Depois de discretizados, foram estabelecidas as condições de contorno e definido o
fluxo da carga hidráulica para as águas subterrâneas. Para isso, foram necessários dados dos
aqüíferos baseados em Xavier e Freire (2010) quanto à condutividade hidráulica,
armazenamento e porosidade, na Tabela 8 estão expostos os dados utilizados. Foi
estabelecido o tempo máximo de 30 anos, e utilizado o pacote escolhido foi o USGS
MODFLOW 2000 do programa.
Tabela 1: dados dos aquíferos Marituba e Barreiras adotados para a simulação.
Marituba
Kx
Ky
Kz
Sz
Sy
Efetiva
Total

Barreiras

Condutividade Hidráulica
2,67x10-4m/s
3,97 x10-5 m/s
-4
2,67 x10 m/s
3,97 x10-5 m/s
2,67 x10-5m/s
3,97 x10-6 m/s
Armazenamento
-3
1,00 x10 L
2,00 x10-3 L
0,2 x10-4 L
0,2 x10-4 L
Porosidade
0,1
0,15
0,3
0,3

Referentes às condições de contorno, foram adotadas aquelas que consideravam
principalmente a existência de elementos geográficos estáveis (Oceano Atlântico, Lagoa
Mundaú, Falha Geológica). Para validar o ajuste, foram utilizados poços de observação
selecionados a partir de critérios previamente estabelecidos, como data de perfuração. Esses
poços de observação apresentavam o nível da carga hidráulica e se distribuem ao longo da
região estudada. Na Figura 2 pode-se visualizar o posicionamento da condição de contorno
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Dirchlet em vermelho (cargas hidráulicas constantes), bem como a localização dos postos de
observação citados.

Figura 2: aplicação das condições de contorno e distribuição dos postos de observação de carga hidráulica. No
detalhe encontra-se a área onde se siyua os postos de combustíveis em análise.

Já para a simulação do transporte de contaminante utilizou-se o Modular ThreeDimensional Multispecies Transport Model Systems (MT3DMS) que é o modelo de transporte
de multi-espécies em três dimensões que simula a advecção, dispersão e reações químicas dos
contaminantes na água subterrânea.
Optou-se por escolher uma situação onde o fluxo era estacionário com a sorção
calculada através da Isoterma de sorção Linear, que exige como parâmetro de entrada o
coeficiente de distribuição (Kd). Nas reações químicas, o decaimento, escolheu-se o tipo
primeira ordem irreversível, o qual é solicitado a taxa de reação de primeira ordem para a fase
dissolvida (ou móvel) e taxa de reação de primeira ordem para a fase sorvida (ou imóveis).
Todos esses dados foram colhidos na literatura como explicado a seguir.
Os coeficientes distribuição foram baseados em Duarte (2008), obtendo o valor de Kd
de 5.28x10-7 L/mg. Quanto a degradação microbiana, consultaram-se dados da Agency for
Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR (2007) que cita que a biodegradação a meiavida para benzeno nas águas subterrâneas é considerada de 28 dias, o que corresponde em
0.035 dia-1 e em relação a fase imóvel optou-se por 1.873x10-6 segundo Duarte (2008).
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Para a dispersão longitudinal, considerando que a simulação esteja-se sendo realizada
em campo de larga escala, de acordo com Schnoor (1997) apud Firta (2000), adotou-se o
valor de 25m, com coeficientes de o αx=0.6 e αy=0.1. Através de estimativas computacionais
nos experimentos de Favero, Muniz e Santos (2007) adotou-se o coeficiente de difusão como
5.6x10-6.
Quanto às opções de simulação, escolheu-se a dos métodos das diferenças finitas
avançadas devido a uma melhor adaptação com o projeto percebido na visualização dos
resultados, ou seja, não existiam falhas nas imagens.
A problemática explorada nesse trabalho diz respeito à contaminação de aquíferos por
postos de combustíveis. Então, considerou-se o cenário onde ocorriam fugas dos tanques de
armazenamento de combustíveis subterrâneos e, com isso, quantidades de benzeno estariam
em contato direto com os aquíferos, transportando-se nesse meio, assim, não houve estudo da
dispersão no solo.
Os dados referentes à concentração utilizados foram obtidos através de algumas
análises preliminares, através de registros do IMA, em função das exigências de informações
do empreendimento aos proprietários dos postos. Assim, alguns valores referentes à
concentração do benzeno na água forma selecionados, como o valor máximo encontrado, para
a simulação da pior situação. Para modelagem, a concentração foi admitida como
continuamente ativa. Ou seja, nesse período haverá vazamento de uma quantidade fixa de
benzeno.
3.2 Análise de risco
Analisado o fluxo dos contaminantes, percebeu-se que havia o risco de está ocorrendo
a contaminação dos poços de abastecimentos em regiões próximas aos postos de
combustíveis. Com isso, decidiu-se classificar esses postos em uma análise de risco a fim de
compreender como encontraram esses empreendimentos.
Decidiu-se utilizar outra metodologia, a de Guiguer (1997), pois o mesmo apresenta
um método por apresentar os critérios já definidos sobre os tanques de armazenamento
subterrâneo e por ter um caráter simples.
Os dados foram colhidos no Instituto do Meio Ambiente, sendo os itens importantes
para uma avaliação: Idade do tanque, monitoramento para vazamentos em aquíferos e no solo,
proteção contra corrosão, identificação de vazamentos prévios ou atuais, capacidades dos
tanques, profundidade até o lençol freático, distância dos taque até um corpo hídrico,
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população ao redor do posto, topografia da região, uso do solo, corrosividade do solo e
condutividade hidráulica do solo.
Para efetuar a análise preliminar dos riscos buscou-se identificar os perigos, os eventos
indicadores em potencial e outros capazes de gerar consequências indesejáveis. Observando
assim os equipamentos e materiais perigosos, no caso, os TAS e o tipo de combustível
comercializado, os fatores ambientais envolvidos, os procedimentos de emergência, e a
descrição dos equipamentos relacionados com a segurança.
Na metodologia adotada são estabelecidos dois critérios principais: fatores de
vazamento potencial e fatores de impacto potencial. O primeiro indica sobre o risco de ocorrer
um vazamento num TAS, enquanto que o segundo relaciona as possíveis consequências desse
fato. Em cada um dos critérios há itens relacionados a uma determinada pontuação de acordo
com um intervalo estabelecido. Os valores sofreram algumas adaptações para a utilização no
trabalho podendo ser visualizada na Tabela 2.
. Depois de computados os pontos de cada posto foi utilizado o diagrama apresentado
na Figura 3, permitindo a classificação dos postos quanto ao risco para classificação conforme
a seguinte distribuição: alto risco, risco moderado alto, risco moderado baixo, e baixo risco.

Figura 3- Carta de quantificação de riscos. (Fonte: Guiguer, 1997 adaptado).
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Tabela 2- critérios para a avaliação de risco.

Fatores de Vazamento em Potencial

Pontuação

0 ponto
Baixo
risco

Proteção
Contra
Corrosão

Idade

0 a 7 anos

1
ponto
8 a
(Risco
anos
moderado)

Tanques
tubulação

Fatores de Impacto em Potencial

distância.
Monitoramento Capacidade Vazamentos Profundidade
até
o
de vazamento e total
dos Prévios ou até o lençol
corpo
do subsolo
tanques
atuais
freático
superficial

e Vazamento
subsolo

e

0 a 15m³

15 Tanques ou Vazamento ou
15 a 45m³
tubulação
subsolo

2 pontos Mais de
nenhum
(alto risco) 15 anos

nenhum

>45m³

População
em
um
raio de 3
Km

Topografia
no terreno Uso
do posto e solo
adjacências

Não
suspeitado e
>15m
nem
constatado

>300m

suspeitado

5 a 15m

<300m(se
moderada
100
a
não usada
(declividade
1000
para
de
5 a
pessoas
consumo)
50%)

<5m

<300(se
>1000
usada para
pessoas
consumo)

Constatado

Fonte: GUIGUER, 1997 (adaptado)

<100
pessoas

Plana
(declividade
5%)

Inclinada
(declividade
>50%)

do

Uso
comercial
ou
industrial
com mais
de 300m
de
distancia
Uso
residencial
com
distancia
maior que
1m
Uso
residencial
com
distancias
de 0 a
300m
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3.3 Coleta de Amostras em campo
Com base numa simulação preliminar de vazamentos dos TAS, foi realizada a visita aos
poços de abastecimento próximos a postos de combustíveis a fim de que se pudesse realizar uma
coleta da água para que a mesma pudesse ser encaminhada a um laboratório capaz de analisar essa
amostra quanto a presença do benzeno.
Assim, foram escolhidos 3 poços de abastecimento, e enviado as amostras a Central
Analítica, laboratório onde se realizariam as analises. Dos 3 postos somente 2 foram discutidos
nesse trabalho: um devidamente outorgado, onde se conhecia a vazão e a profundidade, mas não
possuía muitas informações dados quanto ao postos do combustível próximo, e outro onde se
possuía dados completos quanto ao postos de combustível, mas não quanto ao poço. Os postos de
combustíveis para esse estudo podem ser observados na Figura 4.

Figura 4- Postos de Combustíveis A e B, respectivamente, em destaques que são próximos ao local das coletas de
amostras dos poços de abastecimentos.

Percebe-se que os postos além de estarem próximos a poços de abastecimentos também se
encontram próximos a corpos hídricos, ambos próximos ao mar e o segundo próximo a uma lagoa.
Ambos também estão inseridos próximos a zonas residenciais. Na Tabela 3 estão às distâncias dos
postos em relação aos poços e a outras águas.
Tabela 3 – Distancias relevantes aos postos de combustível.

Distância (m)
Ao Mar
A outro corpo hídrico
Ao poço de abastecimento em

Posto A

Posto B

106

300

-

195

69

33

análise

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
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Na Figura 5, observa-se essas distâncias com mais detalhes. Percebe-se que o posto B está
inserido numa região bastante residencial, enquanto que o posto A encontra-se próximo a dois
empreendimentos do setor hoteleiro de grande porte na cidade de Maceió, e que ambos estão
próximo ao mar.

Poço

Poço

Lagoa

Mar
Mar

Figura 5- Detalhes das distancias dos postos de combustíveis a poços de abastecimentos e corpos hídricos.

4. RESULTADOS
Simulação da pluma de contaminação
Quanto a simulação, decidiu-se mostrar os resultados referentes somente aos dois postos em
análise, o posto A e o posto B. Abaixo na Figura 6, observa-se, assim, o possível comportamento do
contaminante. Foi adotado que cada célula do modelo representa um TAS, onde está vazando a
quantidade de 4mg/L de benzeno de forma constante em cada tempo correspondente a simulação.
Essa quantidade foi escolhida por ter sido a máxima detectada pelo IMA em algumas análises da
água realizada para a obtenção da licença ambiental de alguns postos.
Posto A

T=0
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T= 180 dias

T= 365 dias

T= 5 anos
Figura 6- Sequência da simulação da contaminação nos seus respectivos intervalos de tempo do posto A.

Quanto aos resultados, percebe-se que o fluxo das águas subterrâneas é direcionado para a
direita, onde se encontra o mar, e onde a pluma cresce mais com o tempo. Assim, foi calculada a
distância da pluma quando a contaminação persistir por um ano e obtiveram-se os resultados da
Tabela 4. Essa distância foi calculada em relação ao centro da célula do modelo, onde se encontra o
tanque de combustível.
Tabela 4- Distâncias da pluma do posto A.
T =365 dias
Distância
m
abaixo
137,1
acima
128,5
direita
165,5
esquerda 134,8

Observa-se que a menor distância foi a da direção contrária ao fluxo, para a esquerda. Registrase que o poço de abastecimento encontra-se região abaixo do posto, com 69m, enquanto que a
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pluma simulada alcançaria 137,1m, justificando a escolha do posto para um estudo mais detalhado,
visto que a pluma se estende até a área onde se encontra o posto utilizado para o consumo humano.
Mas é necessário também estudar a profundidade da pluma, observa-se o corte na Figura 7. E
encontrou-se que a profundidade obtida para a mesma em 1 ano seria de aproximadamente 50 m.
Sabe-se que o poço próximo a esse posto possui uma profundidade de 80 metros e bombeia água
com uma vazão de 16m3/s e que nessa simulação não está sendo considerado o bombeamento do
poço, que com a sua capacidade de sucção poderia estar sugando o contaminante do aquífero.

T= 0 dia

T=1 ano

T=5 anos
Figura 7- Simulação da pluma de contaminação de benzeno do Posto A.

Posto B
Abaixo estão expostos os resultados da simulação com as mesmas características do posto A
(concentração, fluxo, bombeamento inativo e tempo), só que agora para o posto B (Figura 8).
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T= 0 dia

T= 30 dias

T=180 dias

T=365 dias

T=5 anos
Figura 8- Simulação da pluma de contaminação de benzeno do Posto B.

Na Figura 8, observa-se que a pluma não cresce para cima, enquanto que ocorre o crescimento
das outras direções. Mais uma vez a pluma cresce mais no sentido do fluxo, em direção ao mar. O
poço de abastecimento em estudo desse posto encontra-se a abaixo, há uma distância de apenas
33m.
Também foram calculadas as distâncias da pluma para 1 ano de contaminação, ocorrida na
simulação e os valores estão organizado na Tabela 5. Observa-se que a maior foi em direção ao mar,
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que foi de 203,7m a favor do fluxo, enquanto que a menor foi de 135,3, que se encontrava, na
esquerda, contrária ao fluxo. Na direção do poço de abastecimento foi encontrado o valor de
187,2m.
Tabela 5- Distâncias da pluma do posto B.
T =365 dias
Distância
m
abaixo
187,2
acima
direita
203,7
esquerda 135,3

Na Figura 9 estão expostos os resultados da simulação para profundidade da pluma de
benzendo no tempo de 1 e 5 anos. Percebe-se que não houve tanta diferença visual entre 1 e 5 anos,
e que a profundidade atingida com 1 ano de contaminação foi de 48,4m.

T= 0

T=1 ano

T=5 anos
Figura 9- Simulação da profundidade atingida pela pluma de contaminação de benzeno do Posto B.

Enfatiza-se que a faixa adotada na legenda para o valor mínimo foi de 5µg/L o valor
máximo permitido pelo Ministério da saúde como padrão de potabilidade, ou seja, toda região que
pluma abrangeu encontra-se em desacordo com a legislação. Sabe-se também que os valores das
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distâncias simulados foram baixos, podendo ser justificados pela pouca quantidade de contaminante
adotado e a baixa velocidade do fluxo na região, próximo ao mar.

Análise de risco
Na análise de risco, através da metodologia adotada por Guiguer (1997), pode-se constatar a
pontuação total do posto B, foi de 16 pontos, classificado assim como Alto risco. Ou seja, esse
posto apresenta-se com alto potencial de possível impacto e de vazamento.
Nesse posto observou-se que na há proteção contra corrosão nem o monitoramento para a
detecção de um possível vazamento. No caso da capacidade do tanque somaram-se os tanques em
que existia a presença do benzeno, ou seja, tanques de gasolina comum, gasolina aditivada e diesel e
obteve-se o valor de 60m3. Nesse posto já havia sido detectado um vazamento pelo IMA.
Quanto aos fatores de impacto potencial, a distância média para o lençol freático é de 14 m,
na região há uma população de mais de 1000 habitantes num raio de 3Km, a topografia é
considerada plana e o uso do solo na região é residencial ou comercial.
Infelizmente os dados do posto A não foram disponibilizados pelo proprietário, que no
processo de obtenção do licenciamento, ignorou aos questionamentos do formulário, entregando-as
em branco, não podendo assim quantificar os potenciais de vazamento. Quanto aos fatores de
impactos, sabe-se que o lençol freático encontra-se a uma distância de 10 m, também se encontra
numa região com mais de 1000 habitantes num raio de 3Km, a topografia é plana e o uso do solo na
região é basicamente residencial ou comercial.
Análise da amostra
Com a preocupação de que os poços utilizados para o uso da população maceioense pudessem
estar contaminados por benzeno, uma substância altamente toxicas, resolveu-se investigar essa
problemática.
Através da simulação da pluma de contaminação do benzeno oriunda de dos postos de
combustíveis em conjunto com o cadastro de poços de abastecimento da Companhia de Saneamento
e Abastecimento de Alagoas, decidiu-se analisar a qualidade de dois poços já citados anteriormente
e os resultados são expostos na Tabela 6.
Em ambos os poços foram obtidos os mesmo resultados, tanto para o próximo ao posto A e
posto B.
Tabela 6 – Resultado analítico das analises da água quanto ao BTEX.
Parâmetros
Benzeno
Tolueno
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Resultado analítico (µg/L)
<1
<1
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Etilbenzeno
o-Xileno
m, p - Xileno

<1
<1
<2

Observa-se os resultados para ambos os postos foi negativo para a presença do benzeno e dos
outros componentes do BTEX, o que contradiz as previsões quanto a simulação, encontrado-se
esses poços em bom estado para a sua utilização.
Esse resultado pode ser explicado pela profundidade dos poços, ou ate mesmo a degradação do
contaminante ocorre de tal maneira que não se dispersa o suficiente para atingir os poços, ou ate
mesmo a retenção do mesmo no solo seja tal que atinge o aquífero em quantidades muitos
pequenas.

5. CONCLUSÃO
Através da simulação da pluma de contaminação do benzeno, foi possível identificar os postos
de combustíveis que poderia estar contaminado poços de abastecimentos, o que afetaria uma
considerável parcela da população maceioense que utiliza esse recurso para consumo próprio.
Depois de confirmado que alguns poços encontravam-se nas rotas de dispersão do benzeno,
resolveu-se investigar o risco que os postos de combustíveis encontravam-se em relação a diversos
parâmetros de impactos ambientais. E no estudo, em um dos postos que possuía um poço que
poderiam estar suscetíveis a contaminação, percebe-se que o mesmo apresentava alto risco.
Em seguida, através da coleta de amostra das águas que estavam sendo bombeadas pelos poços,
percebeu-se que não havia presença do benzeno em quantidades que poderiam prejudicar a saúde da
população, estando os valores de acordo com a legislação.
Recomenda-se, assim, que essas análises sejam estendidas aos demais poços que apresentem
alto risco de contaminação para que se possa garantir a potabilidade das mesmas.
Conclui-se que os postos de combustíveis, apesar de serem empreendimentos potencialmente
poluidores, necessitam de cuidados especiais dos órgãos ambientais, pois embora não tenha sido
confirmada a contaminação dos aqüíferos, eles podem afetar o equilíbrio do meio ambiente através
de alterações causadas no solo, se houver fugas de combustíveis.
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