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RESUMO 

No ano de 2000 no Brasil, foi formalizada a resolução CONAMA nº 273, que resolve o processo de 
licenciamento para os postos de serviços.  Hoje, em 2011, a mais de dez anos desta publicação, existe o 
questionamento se realmente houve melhoria na área ambiental dos postos de serviços, quanto ao processo de 
licenciamento. Assim, buscou-se com este estudo conhecer este processo legal e verificar as especificidades 
deste para os postos. A metodologia utilizada foi a de pesquisa de dados secundários no site oficial da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), no Sistema de Integração do Meio Ambiente (SISEMA) e no Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados do Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro). Os resultados 
demonstraram que a maioria dos empreendimentos encontra-se licenciados e que o processo de licenciamento 
ambiental iniciou-se em 2001 a diante, após a publicidade da legislação ambiental obrigatória aos postos de 
serviços, no ano de 2000. 
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INTRODUÇÃO 

O licenciamento ambiental conforme definição proposta por Aquino (2008) é um procedimento administrativo 
obrigatório pelo qual o órgão ambiental é responsável, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Este busca 
minimizar os impactos ambientais originados por empreendimentos poluidores, guiando os mesmos para forma 
correta de se instalarem e operarem. 
 
Diante do número elevado de postos de combustíveis nos grandes centros urbanos e suas instalações em sua 
maioria antigas, caracterizadas por tanques de idade avançada e políticas urbanas de desenvolvimento mal 
formuladas, pode-se inferir que há uma preocupação social com a poluição ambiental advinda destes 
empreendimentos.  
 
Assim, a percepção do potencial em provocar agressões ao meio ambiente pelos postos de serviços, que 
englobam abastecimento de veículos com combustíveis e atividades de conveniência, como lava jato e troca de 
óleo lubrificante, dentre outras e também, a importância de adequação às leis por estes na tentativa de 
minimizar a degradação ambiental faz com que refletimos acerca deste assunto em nosso cotidiano. 
 
Com isso, no ano de 2000 no Brasil, a resolução nº 273, formalizada pelo Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA), define os postos de combustíveis quanto a sua atividade e resolve o processo de 
licenciamento para a categoria. Hoje, em 2011, a mais de dez anos desta publicação, existe o questionamento se 
realmente houve melhoria na área ambiental dos postos de serviços, quanto ao processo de licenciamento. 
 
Desta forma espera-se como resultado deste estudo a melhoria na questão ambiental pelos postos de serviços, 
através do processo de licenciamento. Alinhado a essa hipótese, objetiva-se conhecer este processo legal e 
verificar as especificidades deste para os postos. Além disso, objetiva-se checar a eficiência do cumprimento às 
leis ambientais pertinentes aos postos de serviços, avaliar e quantificar a situação destes localizados em 
Betim/MG quanto ao licenciamento ambiental. 
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA AOS POSTOS DE SERVIÇOS 

A evolução da legislação e das regulamentações aplicáveis neste setor tem resultado em crescentes restrições, 
refletindo pressões internas da sociedade e dos órgãos ambientais. Essas leis surgiram para atribuir 
responsabilidades aos empreendimentos potencialmente poluidores no que se refere às devidas precauções 
ambientais. 
 
No Brasil, em 1983, houve a formalização do decreto 88.351 de 1º de junho que regulamenta a Lei Federal 
6.938/81 e vincula a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) ao sistema de licenciamento, deixando ao 
CONAMA, a tarefa de definir os casos sujeitos a uma AIA. 
 
Em 1986, o CONAMA formaliza a Resolução nº 01 de 23 de janeiro, ao definir as diretrizes para a AIA em 
todo Território Nacional, com a regulamentação dos projetos de desenvolvimento a serem submetidos a essa 
avaliação ambiental, suas responsabilidades e o direcionamento para a realização do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA). 
 
Desta forma o órgão ambiental avaliará os documentos, projetos e estudos, e quando necessário realizará as 
vistorias técnicas. A Resolução CONAMA nº 09, de 3 de Dezembro de 1987, determina que haja realização de 
audiência publica, quando assim exigido por lei, com intuito de publicidade ao projeto, podendo assim 
esclarecer e receber sugestões da população geral. 
 
Em Minas Gerais, o licenciamento ambiental é exercido pelo Conselho de Política Ambiental - COPAM, por 
intermédio das câmaras especializadas, como descrito abaixo: 
• FEAM: Fundação Estadual do Meio Ambiente, no tocante às atividades industriais, minerárias e de infra-

estrutura; 
• IEF: Instituto Estadual de Florestas, no tocante às atividades agrícolas, pecuárias, florestais e de proteção à 

biodiversidade; 
• IGAM: Instituto Mineiro de Gestão das Águas, atuando na Câmara de Recursos Hídricos. 
 
As bases legais para o licenciamento ambiental e o controle das atividades potencialmente poluidoras em Minas 
Gerais estão estabelecidas na Lei Estadual nº 7.772, de 8 de setembro de 1980 e no Decreto nº 39.424, de 05 de 
fevereiro de 1998, que a regulamenta, compatibilizados com a legislação federal. A legislação brasileira obriga 
que todos os postos de serviços sejam devidamente licenciados pelos órgãos, após o cadastramento dos 
mesmos.  
 
 
ESPECIFICAÇÕES PARA ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS (EIA E RIMA) 

Essa fase engloba o desenvolvimento de relatórios de impactos ambientais, conforme suas especificações, com 
a caracterização geológica, hidrogeologia, climática e de vegetação, de acordo com a resolução do CONAMA 
n° 273 de 2000. 
 
Seguindo a resolução supracitada, a caracterização geológica de um determinado terreno da região onde se 
insere o posto de serviços considera principalmente a permeabilidade do solo conforme sua denominação e seu 
potencial de corrosão. 
 
Já a caracterização hidrológica considera a definição do sentido de fluxo das águas subterrâneas, a identificação 
das áreas de recarga do tanque, a localização de poços de captação destinados ao abastecimento de 
combustíveis público ou privado, as interferências das atividades em corpos d’água superficiais e subterrâneos, 
dentre outras considerações. Desta maneira, pode-se detalhar o tipo de tratamento e controle de efluentes 
provenientes dos tanques e áreas sujeitas a vazamento de derivados de petróleo ou de resíduos oleosos 
(CONAMA n° 273 de 2000). 
 
Ainda segundo a resolução 273 de 2000, regulamentada pelo CONAMA, a vegetação deve ser caracterizada 
quanto à classificação botânica na região onde o posto de serviços será instalado e o entorno desta, para 
observar a necessidade de um remanejamento das espécies locais. 
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METODOLOGIA 

Inicialmente, para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um estudo bibliográfico de artigos científicos 
e de publicações em sites oficiais com assuntos relacionados ao tema, como legislação ambiental vigente e 
matérias conceituais.  
 
Para fundamentação estatística com o intuito de comprovar a melhoria da questão ambiental pelos postos de 
serviços, através do processo de licenciamento, solicitou-se à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas 
Gerais, que compreende o SISEMA – Sistema de Integração do Meio Ambiente, na Superintendência de 
Tecnologia da Informação, os dados que dispõem das informações quanto à situação da regularidade ambiental, 
no ano de 2011, dos postos em processos abertos e arquivados. 
 
Com esta pesquisa pode-se obter o ano de cadastro dos empreendimentos bem como o registro do ano de 
abertura do processo de licenciamento destes no SISEMA, através do cadastro de entrada da documentação do 
posto de serviço e a especificação da modalidade de licença para cada um, além da quantificação dos que já se 
apresentam regularmente licenciados. 
 
Concomitantemente, realizou-se a pesquisa dos postos de serviços cadastrados em Betim/MG no site da 
Agência Nacional de Petróleo – ANP e solicitou-se ao Minaspetro - Sindicato do Comércio Varejista de 
Derivados do Petróleo no Estado de Minas Gerais, a quantificação dos postos cadastrados em seu sistema para 
a efetiva comparação com os dados obtidos através do SISEMA e posteriormente a comparação com as datas 
de implantação das leis ambientais. 
 
De posse das informações pesquisadas no site da ANP e das obtidas através do SISEMA, foi possível a 
elaboração de gráficos no programa Excel do Pacote Office 2007, para a ilustração da análise desses dados 
secundários. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir será apresentada a análise dos dados secundários obtidos através da pesquisa em três fontes distintas, 
sendo elas, a Agência Nacional do Petróleo – ANP, órgão implantado pelo decreto 2.455 de 1998 que regula, 
contrata e fiscaliza as atividades que integram a indústria do petróleo, gás natural e a dos biocombustíveis do 
Brasil; o Minaspetro – Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, 
que representa os postos de serviços desse estado e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de 
Minas Gerais, responsável pelo cadastro e processo de licenciamento ambiental dos postos de serviços na esfera 
estadual através do SISEMA. 
 
Quanto à quantificação dos postos de serviços cadastrados nas respectivas fontes anteriormente citadas, obteve-
se que 70 postos estão cadastrados na Agência Nacional do Petróleo – ANP, 52 postos estão cadastrados na 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento – SISEMA e 39 estão cadastrados no sindicato da 
categoria - MINASPETRO. Desta forma, através da análise destes números, percebe-se a discrepância entre os 
dados secundários obtidos. 
 
Os dados secundários obtidos no SISEMA caracterizaram o cadastro de 52 postos de serviços, em Betim/MG, 
perfazendo um total de 100%, sendo a situação do licenciamento ambiental destes ilustrada pela figura 1: 
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Figura 1: Situação do licenciamento ambiental dos postos de serviços em Betim/MG. 

 
Ainda com dados secundários obtidos no SISEMA, foi possível o conhecimento do ano de abertura dos 
processos de cadastro e de entrada da documentação pelos postos de serviços, para que estes sejam 
considerados legalizados, conforme ilustrado pela figura 2: 

 

Figura 2: Quantificação dos postos de serviços de Betim/ MG quanto ao ano de abertura de processos no 

SISEMA, considerando a publicidade da resolução do CONAMA 273 em 2000. 
 
É válido pontuar que a obrigatoriedade do processo de entrada da documentação, que é uma das etapas para a 
concessão do licenciamento ambiental, foi formalizada pela resolução CONAMA 273 de 2000 e a figura 
anterior demostra que a partir de 2001, um ano após à publicidade dessa resolução, que os postos de 
combustíveis já cadastrados iniciaram este processo. 
 
Diante dessa situação, a figura 3 ilustra a média do tempo em que os postos de serviços de Betim/MG 
demandaram para entrar com o processo de documentação para o licenciamento ambiental, considerando a 
publicidade da resolução CONAMA 273 em 2000, sendo que alguns ainda permaneceram sem a formalização 
deste processo durante alguns anos. 
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Figura 3: Média do tempo em que os postos de serviços de Betim/MG demandaram para entrar com o 

processo de documentação para o licenciamento ambiental, considerando a publicidade da resolução 

CONAMA 273 em 2000. 

 
A seguir, a figura 4 ilusta a situação do licenciamento ambiental dos postos de serviços em Betim/MG quanto à 
fase de concessão das modalidades de licenças ambientais, ainda conforme os dados secundários obtidos 
através da pesquisa no SISEMA. 

 
Figura 4: Situação do licenciamento ambiental dos postos de serviços em Betim/MG quanto à fase de 

concessão das modalidades de licenças ambientais. 

 

A consulta ao cadastro dos postos de serviços localizados em Betim/MG no site oficial da ANP possibilitou o 
conhecimento do nome da razão social destes e a consulta ao SISEMA possibilitou o conhecimento do nome do 
empreendimento.  
 
De posse dessas informações, foi realizado um comparativo entre as duas fontes de dados secundários, o qual 
pode ser representado pela intercessão abaixo (figura 5), conforme o Diagrama de Venn, de acordo com o 
modelo utilizado no estudo de Marques et al. (2003). 
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Figura 5: Análise comparativa dos dados secundários sobre os postos de serviços cadastrados em 

Betim/MG, no site da Agência Nacional do Petróleo e no Sistema de Integração do Meio Ambiente. 
 
Ao analisar a figura anterior, percebe-se que também há uma discrepância entre os dados secundários 
quantitativos entre a esfera federal, representada pela ANP e a esfera estadual, representada pelo SISEMA, 
sendo que somente o cadastro de 24 postos de serviços é comum nas duas fontes, estando 28 postos de 
Betim/MG, cadastrados somente no SISEMA e 46 cadastrados somente na Agência Nacional de Petróleo – 
ANP. 
 
Diante desse levantamento, pode-se inferir que a formalização do licenciamento ambiental pela resolução 
CONAMA 273 de 2000, proporcionou melhoria na área ambiental pelos postos de serviços, pois a partir desse 
momento é os empreendimentos iniciaram o processo de licenciamento ambiental.  
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