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RESUMO

Apresenta-se a análise dos resultados do monitoramento da concentração de Partículas Totais em Suspensão –
PTS – e Dióxido de Enxofre realizado no período 1995 -1999 na área de influência ambiental da Refinaria
Gabriel Passos – REGAP da PETROBRAS instalada no município de Betim, MG, em rede de monitoramento
semi-automática composta de quatro amostradores de grandes volumes tipo Hi-vol para determinar as
concentrações de PTS e quatro analisadores para determinar as concentrações de Dióxido de Enxofre pelo
método do Peróxido de Hidrogênio. Ao final, avalia-se as perspectivas de modernização da rede de
monitoramento da qualidade do ar com a instalação de analisadores automáticos para medir a concentração de
Partículas Inaláveis (PM-10) e Dióxido de Enxofre em tempo real, em locais definidos com base nos
resultados do estudo de dispersão de poluentes no ar atmosférico, no contexto do licenciamento ambiental da
REGAP junto ao Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais – COPAM.

PALAVRAS-CHAVE:  Monitoramento da Qualidade do Ar – Refinaria de Petróleo – Partículas Totais em
Suspensão – Dióxido de Enxofre –  Licenciamento Ambiental – Município de Betim.

INTRODUÇÃO

O refino do petróleo consiste na separação físico-química do óleo cru em suas frações destiladas, as quais são
posteriormente processadas numa série de etapas de separação e conversão para produzir derivados de petróleo
de interesse comercial: combustíveis – gasolina, óleo diesel, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo,
querosene, coque –; petroquímicos de primeira geração  – nafta, etano, propano, butano, etileno, propileno,
butadieno, butileno, benzeno, tolueno e xileno – e produtos acabados não combustíveis – solventes, óleos
lubrificantes, graxas, asfalto e ceras. A Refinaria Gabriel Passos tem capacidade para processar 145.000 barris
de petróleo por dia e produz dezessete tipos diferentes de derivados, sendo os principais o óleo diesel, a
gasolina, o gás liquefeito de petróleo, os asfaltos e a nafta petroquímica. O petróleo é transportado para a
Refinaria Gabriel Passos através de dois oleodutos paralelos, com 365 km de extensão cada, a partir da
Refinaria Duque de Caxias instalada no Estado do Rio de Janeiro.
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A planta industrial da Refinaria Gabriel Passos é constituída de um complexo conjunto de unidades de
beneficiamento – dessalgação, destilação atmosférica, destilação à vácuo, craqueamento catalítico,
hidrogenação, coqueamento, recuperação de enxofre, blending. Os derivados de petróleo  – produtos finais ou
intermediários – são armazenados em tanques de capacidade variada, chegando a 51.000 m3 no
armazenamento de óleo diesel.

A Refinaria Gabriel Passos é responsável pelo atendimento de 70% do abastecimento de derivados de petróleo
no território mineiro, em área delimitada pelos municípios de Montes Claros, Governador Valadares, Viçosa,
Lavras e Araxá, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Anápolis, GO. Eventualmente, pode
abastecer a região do Triângulo Mineiro e o município de Vitória, ES.

Instalada no muncípio de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Refinaria Gabriel Passos
encontra-se inserida numa região de alto grau de industrialização. As emissões de poluentes atmosféricos
gerados nas atividades relacionadas ao refino e à comercialização de derivados de petróleo,  na unidade
industrial da FIAT Automóveis, nas diversas fábricas de autopeças, e no tráfego intenso de caminhões, ônibus
e automóveis na malha rodoviária próxima  – Rodovia BR 381 – contribuem para a alteração da qualidade do
ar da região.

As emissões atmosféricas da Refinaria Gabriel Passos  incluem emissões fugitivas de constituintes voláteis do
petróleo e suas frações, emissões da queima de combustíveis nos fornos e emissões originadas nas diversas
etapas do processo de refino propriamente dito. As emissões fugitivas ocorrem em toda a planta industrial, em
milhares de pontos – válvulas, flanges, bombas etc. Enquanto a fuga individual é pequena, sua contribuição
total pode tornar a Refinaria uma grande fonte emissora de hidrocarbonetos. Os numerosos processos térmicos
empregados no processamento do petróleo são fontes potenciais de emissão de óxidos de enxofre, óxidos de
nitrogênio, monóxido de carbono, material particulado e hidrocarbonetos.

Da perspectiva da qualidade do ar, as áreas sob impacto direto da Refinaria Gabriel Passos são constituídas
pelo Bairro Petrovale e pelo morro situado entre a Refinaria e a unidade industrial da FIAT, no município de
Betim. O Bairro Petrolina, no município de Betim, e os Bairros Ouro Negro e Jardim Montreal, no município
de Ibirité, também estão sujeitos aos impactos negativos causados pelos poluentes atmosféricos emitidos pela
REGAP devido a sua proximidade com a área industrial.

O clima da região é caracterizado pela interação de fatores atmosféricos e geográficos e intensa radiação solar.
O regime pluviométrico descreve um ciclo básico unimodal, com verão chuvoso e inverno seco. A estação
chuvosa estende-se de outubro a março e a estação seca vai de abril a setembro. De acordo com os dados da
estação meteorológica instalada na Refinaria Gabriel Passos, os ventos predonimantes são do quadrante
Nordeste, seguidos dos ventos do quadrante Norte. A velocidade média do vento é de 1,7 m/s, com amplitude
variando entre 0,5 m/s e 3,6 m/s.

MONITORAMENTO: REALIZAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para avaliar os níveis de poluição atmosférica, a Refinaria Gabriel Passos implantou e mantém uma rede semi-
automática de monitoramento da qualidade do ar na sua área de influência ambiental. Atualmente a rede é
composta por quatro analisadores de concentração de Partículas Totais em Suspensão – PTS – e quatro
analisadores de Dióxido de Enxofre. Os parâmetros direção e velocidade de vento são medidos na estação
meteorológica instalada na REGAP.
Os amostradores que compõem as estações de monitoramento estão instalados na Escola Estadual José
Rodrigues – Escolinha  –, localizada na direção sudeste da Refinaria; na Barragem da Lagoa de Ibirité, à
sudoeste; na entrada da unidade industrial da FIAT Automóveis, à oeste; e na Subestação PT00, à leste; locais
que deram nome às estações. A Figura 1 apresenta mapa da região onde a Refinaria Gabriel Passos está
instalada e os locais onde se encontram as quatro estações de monitoramento da qualidade do ar. A Figura 2
mostra fotografia da Estação Escolinha e detalhe do amostrador de Dióxido de Enxofre.
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FIGURA 1 – Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar na Região de
Influência Ambiental da Refinaria Gabriel Passos

     Legenda:        Estação Escolinha
                             Estação FIAT
                             Estação Ibirité
                              Estação Subestação PT00

O monitoramento da concentração de Partículas Totais em Suspensão e Dióxido de Enxofre é realizado  nos
dias úteis – quatro vezes por semana – e segue os procedimentos analíticos estabelecidos nas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 9547 – Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente
– Determinação da Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume –  e NBR 12979 –
Atmosfera – Determinação da Concentração de Dióxido de Enxofre pelo Método do Peróxido de Hidrogênio.

A análise realizada neste trabalho foi baseada: a) na disponibilidade de dados de concentração Partículas
Totais em Suspensão e Dióxido de Enxofre; b) nos valores de concentração de poluentes registrados; c) no
número de vezes em que os padrões para a concentração média de 24 horas para Partículas Totais em
Suspensão e Dióxido de Enxofre  –  240 µg/m3 e 365 µg/m3, respectivamente – estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Meio Ambiente através da Resolução CONAMA nº 03/90 [CONAMA, 1990] foram
ultrapassados no ano1; d) na evolução das médias geométricas anuais relativas às concentrações de Partículas
Totais em Suspensão e Dióxido de Enxofre e sua comparação com os padrões estabelecidos pela Resolução
CONAMA citada – 80 µg/m3.

                                               
1 De acordo com a Resolução CONAMA 03/90, os padrões para a concentração média de 24 horas para PTS e SO2 não podem ser

ultrapassados mais de uma vez por ano.

N
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FIGURA 2 – Vista da Estação Escolinha à esquerda e detalhe do amostrador de  Dióxido de Enxofre à
direita

A disponibilidade de dados está relacionada à eficácia da obtenção de dados de concentração média de 24
horas de Partículas Totais em Suspensão  e Dióxido de Enxofre e foi  avaliada considerando-se o número de
dados obtidos em relação ao total de dados esperados em cada ano. Os resultados para o período 1995 - 1999
estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. A disponibilidade de dados foi considerada satisfatória quando o total
de dados obtidos representou mais de 75% do total de dados esperados.

TABELA 1 –Disponibilidade de dados para Partículas Totais em Suspensão(1)

Disponibilidade de Dados
Estação 1995 1996 1997 1998 1999

nº % nº % nº % nº % nº %
FIAT 146 70,19 173 83,17 162 77,88 151 72,60 160 76,92

Escolinha 129 62,02 161 77,40 198 95,19 153 73,56 148 71,15
Subestação 131 62,.98 160 76,92 163 78,37 152 73,08 153 73,56

Ibirité 129 62,02 158 75,96 172 82,69 150 72,12 161 77,40
 (1) Porcentagem dos dados obtidos em relação ao número total de amostragens previstas

TABELA 2 - Disponibilidade de dados para o Dióxido de Enxofre(1)

Disponibilidade de Dados
Estação 1995 1996 1997 1998 1999

nº % nº % nº % nº % nº %
FIAT 140 67.31 175 84.13 175 84.13 155 74.52 166 79.81

Escolinha 126 60.58 169 81.25 186 89.43 159 76.44 152 73.08
Subestação 133 63.94 178 85.58 178 85.58 153 73.56 154 74.04

Ibirité 61 29.33 153 73.56 171 82.21 152 73.08 161 77.40
 (1) Porcentagem dos dados obtidos em relação ao número total de amostragens previstas

O padrão média de 24 horas para Partículas Totais em Suspensão foi ultrapassado cinco vezes em 1996, dez
vezes em 1997, quatro vezes em 1998 e quatorze vezes em 1999 na Estação Escolinha; duas vezes em 1997 e
uma vez em 1999 na Estação FIAT;  e uma vez em 1999 na Estação Ibirité.

Os resultados apontaram uma ampla faixa de valores para a concentração de Partículas Totais em Suspensão,
podendo-se observar, entretanto,  a ocorrência dos maiores valores de concentração de material particulado
nos meses correspondentes ao período de abril a setembro, quando as condições climáticas da região não são
favoráveis à dispersão dos poluentes na atmosfera.
O padrão média de 24 horas para Dióxido de Enxofre estabelecido pelo CONAMA não  foi ultrapassado
nenhuma  vez,  mas atingiu valores de  360,0 µg/m3, 342,0 µg/m3 e 326,0 µg/m3 nas Estações FIAT, Escolinha
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e Subestação PT00 em 1999. No ano de 1997 foi registrado o valor máximo de 360,0 µg/m3 na Subestação
PT00; em 1996 a Estação FIAT registrou o valor de 312,7 µg/m3 .
A Tabela 3 apresenta resultados da análise realizada em relação aos dados de concentração de Partículas
Totais em Suspensão para cada estação de monitoramento para o período considerado.

Análise semelhante foi realizada para os dados de concentração de Dióxido de Enxofre, cujos resultados estão
compilados na Tabela 4. Verifica-se a predominância das maiores concentrações desse poluente também no
período seco.

TABELA 3 –  Resultados do monitoramento de  Partículas Totais em Suspensão: 1995 - 1999

Estação
Maior valor para a

 concentração média de 24 horas(1) (µg/m3)
(mês do evento)

Média geométrica anual(2)

(µg/m3)

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999
Escolinha 156,1

(agosto)
330,6

(junho)
441,0

(setembro)
275,0
(julho)

350,0
(agosto)

54,7 87,8 102,0 98,6 113,2

Ibirité 130,1
(outubro)

169,0
(junho)

201,0
(setembro)

191,0
(julho)

242,0
(agosto)

49,4 56,0 61,7 58,4 65,3

FIAT 102,5
(agosto)

167,4
(junho)

267,0
(setembro)

182,0
(setembro)

261,0
(maio)

55,3 74,7 85,3 77,5 76,0

Subestaçã
o

103,7
(julho)

153,7
(julho)

167,0
(setembro)

119,0
(setembro)

141,0
(setembr

o)

50,8 59,5 59,8 56,7 55,1

(1) Padrão média de 24 horas: 240 µg/m3

(2) Padrão média geométrica anual: 80 µg/m3

TABELA 4 –  Resultados do monitoramento de Dióxido de Enxofre: 1995 - 1999

Estação
Maior valor para a

 concentração média de 24 horas(1) (µg/m3)
(mês do evento)

Média aritmética anual(2)

(µg/m3)

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999
Escolinha 101,3

(maio)
109,0

(junho)
155,3

(junho)
60,0

(julho)
342,0

(junho)
48,5 28,9 28,3 17,8 26,9

Ibirité 68,7
(novembr

o)

93,21
(outubro)

81,0
(maio)

87,0
(outubro)

63,0
(outubro)

20,7 27,4 28,8 17,6 25,0

FIAT 112,0
(janeiro)

312,7
(outubro)

137,6
(agosto)

139,0
(maio)

362,0
(outubro)

50,2 44,4 37,7 22,7 38,0

Subestação 91,7
(agosto)

221,0
(junho)

360,0
((maio)

97,0
(maio)

326,0
(maio)

45,2 38,9 39,2 20,3 41,5

(1) Padrão média de 24 horas: 365 µg/m3

(2) Padrão média geométrica anual: 80 µg/m3

O gráfico apresentado na Figura 3 refere-se aos valores máximos de concentração média de 24 horas de
Partículas Totais em Suspensão registrados no período 1995 - 1999, e evidencia os valores acima do padrão
estabelecido pelo CONAMA. O gráfico apresentado na Figura 4 refere-se aos valores máximos para
concentração média de 24 horas de Dióxido de Enxofre.

O padrão média geométrica anual para Partículas Totais em Suspensão estabelecido pelo CONOMA foi
ultrapassado em 1996, 1997, 1998 e 1999 na Estação Escolinha e em 1997 na Estação FIAT. Os valores das
médias anuais para Dióxido de Enxofre ficaram aquém do  padrão média  aritmética anual para Dióxido de
Enxofre.
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A Figura 6 apresenta o gráfico comparativo das médias geométricas anuais calculadas para Partículas Totais
em Suspensão para cada estação para as séries de dados analisadas. Verifica-se que os valores das médias
geométricas anuais para todas as estações aumentaram de 1995 para 1997; de 1997 para 1998 ocorreu ligeira
queda nos valores médios; de 1998 para 1999 foi registrado aumento da média anual obtida para a Estação
Escolinha,  Estação Ibirité e Estação FIAT. Para a Estação Subestação PT00 os valores se mantiveram. As
médias geométricas anuais apresentaram tendência de crescimento na Estação Escolinha.

FIGURA 3 – Partículas Totais em Suspensão: concentrações médias de 24 horas máximas

FIGURA 4 – Dióxido de Enxofre:  concentrações médias de 24 horas máximas

A Figura 7 apresenta o gráfico comparativo das médias aritméticas  anuais calculadas para Dióxido de Enxofre
em cada estação para as séries de dados analisadas. Verifica-se que de 1995 para 1998 os valores das médias
aritméticas anuais para a concentração de Dióxido de Enxofre obtidas nas estações FIAT, Escolinha e
Subestação reduziram-se ano após ano. O mesmo não ocorreu para as médias anuais da Estação Ibirité, que se
elevaram de 1995 até 1997, decrescendo no ano seguinte. Em 1999, todas as médias anuais para Dióxido de
Enxofre se elevaram em relação ao ano anterior, mas atingiram patamares inferiores aos registrados em 1995,
1996 e 1997.

Os efeitos adversos do Dióxido de Enxofre no organismo humano são agravados se ele for inalado adsorvido
em material material particulado. Para que esse sinergismo possa ser avalidado, foram definidos valores
limites para o produto da concentração média de 24 horas de SO2  e PTS.  Os valores calculados para toda a
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série de dados analisados não ultrapassaram 65000 µg/m3, correspondente ao Estado de ATENÇÃO, muito
embora valores próximos à 50000 µg/m3 tenham sido encontrados.

Verifica-se que, de forma geral, a poluição devido à presença de Dióxido de Enxofre é  bem menor que a
causada pela presença de Partículas Totais em Suspensão. Outro fato observado é que a Estação Escolinha
apresentou os dados de concentração média de 24 horas de Partículas Totais em Suspensão mais elevados no
período analisado.

Índices de Qualidade do Ar foram calculados  a partir dos dados de concentração média de 24 horas para
Partículas Totais em Suspensão e Dióxido de Enxofre com base na metodologia proposta pela US
Environmental Protection Agency  – PSI: Pollutants Standards Index – usualmente empregada no Brasil pelos
órgãos ambientais, bem como determinadas as classes de qualidade do ar correspondentes – BOA,
REGULAR, INADEQUADA, MÁ, PÉSSIMA  ou CRÍTICA.

Os resultados do monitoramento da qualidade do ar, tomando-se como referência o número total de dias em
que foram realizadas amostragens de Partículas Totais em Suspensão e Dióxido de Enxofre estão apresentados
nos Quadros I, II, III, IV e V do Anexo 1. A qualidade do ar foi determinada  para cada estação considerando-
se o pior indicador de poluição, ou seja, o maior índice de qualidade do ar calculado para Partículas Totais em
Suspensão e Dióxido de Enxofre. De modo geral a poluição causada pela presença de Partículas Totais em
Suspensão no ar atmosférico determinou a qualidade do ar da maioria dos dias em que amostragens foram
realizadas.

FIGURA 6 – Partículas Totais em Suspensão: médias geométricas anuais

FIGURA 7 – Dióxido de Enxofre: médias aritméticas  anuais
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A concentração de Partículas Totais em Suspensão registrados em todas as Estações nos meses de agosto e
setembro de 1997 se elevaram significativamente em relação aos resultados usualmente obtidos nessa época
do ano: os maiores valores para os índices de qualidade do ar foram registrados na Estação Escolinha nos dias
8 e 9 de setembro – 212 µg/m3 e 226 µg/m3, respectivamente, o que levou a qualidade do ar a ser classificada
como MÁ. Os dados meteorológicos2 indicaram baixa umidade relativa do ar – médias  diárias de 34,5%  e
35,2% – e velocidades de vento mais elevadas que as médias regionais – 4,8 m/s e 3,7 m/s – indicando que as
condições climáticas também contribuiram para as elevadas concentrações de PTS encontradas nesses dias.

Observou-se tendência de elevação dos níveis de poluição nos anos de 1996 e 1997 em relação ao ano de
1995, seguido de um decréscimo em 1998 e nova elevação em1999. O  fenômeno El Niño – responsável pela
alteração das condições climáticas em todo o Planeta – que começou em 1996 e teve seus efeitos mais intensos
no final de 1997 pode  ter influenciado os resultados de concentração dos poluentes registrados nesses dois
anos, pois a intensificação da estação seca  contribui para a elevação dos níveis de material particulado em
suspensão no ar. Em 1999 também foram registrados níveis baixos de umidade relativa do ar nos meses de
agosto e setembro, ocorrendo precipitação somente no final do mês de outubro.

A ocorrência de concentrações elevadas de Partículas Totais em Suspensão na Estação Escolinha pode ser
justificada pela sua localização  ao sul da maior parte das fontes estacionárias da Refinaria Gabriel Passos  e
adjacente à Unidade de Coqueamento Retardado – produção de coque de petróleo –, e pela presença de vias
públicas sem calçamento em sua proximidade. Foram registrados 33 dias com concentração média de 24 horas
acima do padrão de qualidade do ar no período analisado – qualidade do ar INADEQUADA e MÁ – fato que
sinaliza para um possível comprometimento da saúde das pessoas que vivem nessa área.

Na Estação FIAT os resultados foram aceitáveis – qualidade do ar BOA e REGULAR – na maioria dos dias
analisados. A contribuição para a concentração de Partículas Totais em Suspensão no local foi devida também
ao material particulado originado na movimentação de veículos nas portarias da FIAT, onde estão instalados
os analisadores, no intenso tráfego da Rodovia BR 381 e nas obras realizadas na área industrial desse
empreendimento.

Nas Estações Ibirité e Subestação PT00 os resultados foram  satisfatórios ao longo de todo o período
considerado. Há barreiras arbustivas separando os analisadores da Subestação das áreas de processamento da
REGAP.  A Estação de Ibirité encontra-se separada da área industrial por uma encosta e está instalada a uma
distância de 6 km – em linha reta – da REGAP, na direção Sudoeste, sendo que em cerca de 65% do tempo o
vento sopra nessa direção.

Na  Figura 8 podem ser observadas  diferenças na tonalidade do material particulado coletado nos filtros dos
analisadores de PTS , sugerindo que o impacto sobre a qualidade do ar nos locais monitorados é causado  por
diferentes fontes de emissão, conforme assinalado.

FIGURA 8 – Fotografia comparativa dos filtros retirados dos analisadores tipo Hi-vol instalados no
entorno da Refinaria Gabriel Passos

                                               

2  Os dados foram obtidos na estação automática de monitoramento da qualidade do ar instalada no município  de Contagem.

IBIRITÉ ESCOLINHA

FIATSUBESTAÇÃO
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Os resultados do monitoramento da qualidade do ar – concentração média de 24 horas para Partículas Totais
em Suspensão e Dióxido de Enxofre, média geométrica anual para Partículas Totais em Suspensão e média
aritmética anual para Dióxido de Enxofre  –  realizado pela Refinaria Gabriel Passos foram determinados por
uma série de fatores que extrapolam as emissões de poluentes atmosféricos  por suas unidades industriais.  São
citados os seguintes fatos que podem justificar algumas das tendências observadas: a) a redução dos  teores de
enxofre do elenco de petróleo processado na REGAP há alguns anos – a REGAP processa,
predominantemente, petróleo produzido na Bacia de Campos –; b) à partir de 1992 o COPAM limitou o teor
de enxofre dos combustíveis utilizados internamente pela REGAP, que iniciou, a partir daí, a queima de gás de
refinaria em algumas unidades, em substituição à mistura de óleos combustíveis anteriormente empregada; c)
em 1996, com a chegada do gás natural à Região Metropolitana de Belo Horizonte, as unidade industriais
instaladas na região que utilizavam o gás de refinaria optaram pelo novo combustível; a REGAP, então,
passou a queimar em seus fornos exclusivamente gás de refinaria; d) a FIAT Automóveis converteu sua
caldeira a óleo para gás natural; e) em 1997, a REGAP lançou no mercado o  óleo diesel metropolitano com
0,3% de enxofre para atender  diretrizes do CONAMA – o que significa menor volume de óxidos de enxofre
emitidos para a atmosfera pelos veículos automotores; f) em 1997  a FIAT iniciou a  implantação de um novo
pátio de veículos, cujas obras exigiram a movimentação significativa de terra e o manuseio de material de
construção pulverulento; nessa ocasião também foram realizadas obras internas para a construção de um
galpão em área próxima ao local onde está instalado o Hi-vol da  Estação  FIAT; g) no último trimestre de
1998 a REGAP paralisou totalmente suas atividades para manutenção na planta industrial; h) ocorreu aumento
significativo no fluxo  de veículos nas vias publicas próximas à Estação Escolinha decorrente da expansão
urbana nas redondezas;  i)  ocorreu aumento do fluxo de veículos pesados no Distrito Industrial Paulo Camilo
– onde a FIAT encontra-se instalada – devido à expansão do parque industrial local.

A complexidade do sistema formado pela Refinaria Gabriel Passos e a região onde está inserida, que abriga
uma montadora de automóveis, várias distribuidoras de combustíveis líquidos e GLP e outras unidades
industriais diversas, evidencia a necessidade de um acompanhamento sistemático e frequente do que ocorre
nas áreas operacionais desses empreendimentos e nas vias públicas, para permitir a interpretação correta dos
resultados do monitoramento da qualidade do ar, evitando-se erros de associá-los  ao desempenho ambiental
de um único empreendimento.

PERSPECTIVAS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR NO CONTEXTO DA
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA REGAP

Em abril de 1994 o Conselho de Política Ambiental – COPAM  concedeu Licença de Operação para todas as
unidades industriais da Refinaria Gabriel Passos. A licença, com validade de 5 anos,  foi de natureza corretiva
e, portanto, condicionada ao cumprimento de um plano de controle ambiental composto de vinte e cinco itens
sujeitos a prazos específicos.

Em dezembro de 1998 a Refinaria Gabriel Passos solicitou ao COPAM a renovação de sua Licença de
Operação. Entretanto o COPAM optou por prorrogá-la por mais dezoito meses, de modo a possibilitar a
avaliação pormenorizada da renovação da licença ambiental dessa unidade da PETROBRAS. Nesse contexto,
foram apresentados à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM resultados das ações desenvolvidas pela
Refinaria Gabriel Passos dentro do seu Programa de Controle Ambiental e propostas de melhoria de sua gestão
ambiental que contemplaram a avaliação do impacto das atividades de processamento industrial do
empreendimento na qualidade do ar da região onde ela está instalada.

Com esse intuito, a Refinaria Gabriel Passos elaborou estudo de dispersão atmosférica dos poluentes  Dióxido
de Enxofre, Partículas Totais em Suspensão e Óxidos de Nitrogênio. Foram identificadas áreas do Bairro
Petrovale e da unidade industrial da FIAT como aquelas onde as concentrações mais elevadas de poluentes no
nível do solo são esperadas. Também foram propostas medidas para a modernização da rede de
monitoramento da qualidade do ar  existente através da substituição das estações semi-automáticas atuais por
estações automáticas para realização monitoramento contínuo, em tempo real, dos poluentes Dióxido de
Enxofre e Partículas Inaláveis (PM-10).

À proposta inicial da Refinaria Gabriel Passos foram  incorporadas a aquisição e instalação de analisadores de
Ozônio e Dióxido de Nitrogênio  e parâmetros meteorológicos – direção e velocidade de vento, temperatura e
umidade relativa do ar, por exigência da FEAM e do COPAM. Serão implantadas duas estações na área de
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influência ambiental direta da REGAP e uma estação  na região central do município de Betim. A nova rede
de monitoramento deverá entrar em operação em janeiro de 2003, de acordo com os prazos determinados pelo
COPAM.

Conforme discutido por SANTI,  ROSA  & SUZUKI (2000), a realização do monitoramento da qualidade do
ar como medida condicionante da licença ambiental constitui-se em instrumento de gestão ambiental
institucional, pois permite, no nível regional ao órgão estadual de meio ambiente, e no nível local ao poder
público municipal, viabilizar a expansão territorial do monitoramento da qualidade do ar sem onerá-los do
investimento para a aquisição, manutenção e operação dos equipamentos. Isso é evidente no caso da
renovação da licença ambiental da Refinaria Gabriel Passos: a instalação das três estações automáticas
previstas somadas à estação do Bairro Jardim das Alterosas, também de propriedade da REGAP, em operação
desde 1995, permitirão ao município de Betim contar com uma rede automática de monitoramento da
qualidade do ar.
O fato também pode ser analisado com base no Princípio da Compensação à Sociedade, no qual a
implantação de uma rede de monitoramento é vista pela Sociedade como uma compensação pelos impactos
que o empreendimento causa ao meio ambiente através do uso – em geral intensivo – dos recursos naturais não
renováveis, do descarte de rejeitos gerados nas suas atividades para o ar, água e solo, ou devido à poluição
associada à utilização ou ao emprego de seus produtos finais.

As possibilidades da integração dessas estações à rede de monitoramento da qualidade do ar da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, hoje com três estações automáticas  operadas pela REGAP são reais e
ampliam as perspectivas de expansão  da rede que conta ainda com a instalação de duas estações automáticas
para monitoramento de Partículas Inaláveis já adquiridas pela Cia Siderúrgica Mannesmann como
condicionante licença ambiental concedida pelo COPAM e uma estação a ser adquirida pela FIAT
Automóveis, em cumprimento ao  Termo de Ajustamento de Conduta que assumiu junto ao Ministério Público
Federal.
Além disso, os dados gerados nas estações de monitoramento da qualidade do ar que serão instaladas nas áreas
de influência ambiental direta permitirão aos técnicos da Refinaria Gabriel Passos e da Fundação Estadual do
Meio Ambiente avaliar a eficácia das medidas de  controle da emissão de poluentes propostos no programa de
gestão ambiental do empreendimento.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA
AMBIENTAL DA REFINARIA GABRIEL PASSOS – PETROBRAS

QUADRO I – Monitoramento da qualidade do ar em 1995

Estação Ibirité 

72,41%
2,87%

24,71%

Boa

Regular

ND

Estação Escolinha 

63,49%
5,82%

5,29%

25,40%

Boa

Regular

Inadequada

ND

Estação Subestação 

76,50%

3,28%

0,55%

19,67%
Boa

Regular

Inadequada

ND

Estação FIAT

76,76%

6,49%

2,70%

14,05%
Boa

Regular

Inadequada

ND
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QUADRO II – Monitoramento da qualidade do ar em 1996

QUADRO III – Monitoramento da qualidade do ar em 1997

Estação Escolinha

26,32%

44,02%

7,18%

22,49%

Boa

Regular

Inadequada

ND

 Estação FIAT

44,39%

43,88%

11,73%

Boa

Regular

ND

 Estação Ibirité 

56,63%23,47%

19,90%

Boa

Regular

ND

 Estação Subestação 

58,42%21,58%

20,00%

Boa

Regular

ND

 Estação Escolinha

33,68%

56,99%

3,63%

4,15%

1,55%
Boa

Regular

Inadequada

ND

Má

Estação FIAT 

34,20%

49,22%

16,58%

Boa

Regular

ND

 Estação Ibirité

50,51%
36,36%

13,13%

Boa

Regular

ND

Estação Subestação 

53,54%
28,79%

17,68%

Boa

Regular

ND
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QUADRO IV – Monitoramento da qualidade do ar em 1998

QUADRO V – Monitoramento da qualidade do ar em 1999
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 Estação Escolinha 

32,53%

56,63%

2,41%

8,43%

Boa

Regular

Inadequada

ND

Estação FIAT

44,85%

46,67%

8,48%

Boa

Regular

ND

 Estação Ibirité 

58,08%31,74%

10,18%

Boa

Regular

ND

 Estação Subestação 

75,00%

16,07%
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Boa

Regular

ND

Estação Escolinha 

21,05%
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Boa
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Inadequada

ND

Estação FIAT

52,91%39,53%

0,58%

6,98%

Boa

Regular

Inadequada

ND

 Estação Ibirité 

82,35%

17,65% Boa

ND

Estação Subestação 

66,88%
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7,50%

Boa

Regular

ND
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