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- INTR0DUÇ20

COM O recrudescimento da política de Proteção Ambiental em
todo o nundo civilizado, a proteção de mananciais e aqüífe-
ros, vem em primeiro lugar na lista dos itens primordiais
para a sobrevivência da humanidade.

A proteção do «eio ambiente antes de ser um modismo é uma
questão de sobrevivência da espécie. A potencial poluição das
águas de superfície ou subterrâneas, devido a um vazamento de
óleo do transformador - Seja um pequeno derramamento por va-
zamento das tubulações e válvulas, até uma catastrófica falha
liberando uma grande quantidade de óleo - Têm sido uma cons-
tante em todas as Concessionárias de Energia Elétrica Ameri-
canas e inclusive na Eletropaulo.

Na Eletropaulo, embora não hajam estatísticas disponíveis de
quantos derramamentos de óleo de transformadores houveram du-
rante sua história pregressa - Em parte por serem quase raras
as ocorrências deste tipo de desastre - Sabe-se, que de
1988 para cá, houveram três acidentes com transformadores,
liberando grandes quantidades de óleo:

19 - Em setembro de 1.988, uma catastrófica falha num dos
transformadores da ETT CENTRO I, liberou cerca de
60.009 litros de óleo ao meio ambiente. Felizmente,
óleo mineral naftênico e nSo o temível P.C.B. (ascarel).

28 - Um incêndio em 1990 num dos transformadores da ETD Gu-
mercindo, liberou todo o seu óleo, que foi totalmente
recuperado graças a existência de bacia coletora e caixa
de separação de água/óleo no local, sem danos ao meio
ambiente.

3B - Recentemente (Julho 91) a explosão de uma bucha de um
transformador na ETT Ramon Reberte Filho, Vila Ema, li-
berou seu óleo e por aquecimento, o óleo do transforma-
dor mad or, que foram totalmente recolhidos, devido a
existência de bacia coletora e caixa separadora de
água/óleo no local, sem danos ao meio ambiente.

0 exposto acima, nos leva a três critérios que precisam ser
considerados'
C i 3 - Embora a ocorrência de desastres com vazamento de

óleo dos transformadores seja quase rara, eles podem
ocorrer, e a iminência de um desastre ecológico não
não pode ser descartada.

[ 2 ] - é imperativo que se tenha disponibilidade de um dis-
positivo de segurança primário, como as bacias cole-
toras, com ou sem, caixas separadoras de água/óleo;
pois a ocorrência de um desastre com liberação de



pequena ou grande quantidade de óleo ao meio am-
bientc, também nâo pode ser descartada.

[ 3 ] • Este dispositivo de segurança deve ser o «ais econô-
mico possívelr universalmente aceito pelos órgãos am-
biental ista» e factível de ser instalado nas novas
subestações C O M também nas estações existentes.

Este relatório* buscando prioritariamente reforçar a política
de proteção ambiental da ELETROPAULO, traça um paralelo entre
o que está sendo proposto pela FLÓRIDA POWER « LIGHT, FP&L,
Junto aos órgãos de controle ambiental americanos e o que se
te» feito ultimamente na ELETROPAULO, com relação ao óleo
derramado dos transformadores nas subestações, tendo em vista
os três critérios acima expostos.

2 - OS ASPECTOS AMBIENTAIS ENVOLVIDOS NA FLÓRIDA, E.E.U.U.

COM a crescente conscientização da necessária pureza dos
aqüíferos, a FLÓRIDA POWER & LIGHT FP«L, está sujeita aos
mais intensos requisitos e procedimentos durante a fase de
implantação de uma nova subestação. A preocupação dos órgãos
de controle ambiental é a potencial poluição das águas de su-
perfície ou subterrâneas, pelo óleo vazado dos transformado-
res das subestações.

Na Flórida, a maior precipitação considerada para critério de
projeto, para satisfazer os requisitos de uma das cinco
"STORHWATER MANAGEMENT DISTRICTS", é a maior chuva ocorrida
nos últimos 25 anos, um evento de 24 horas de tempestade, nas
proximidades de 12* (394,86 mm) de chuva.
A contenção de óleo deve ser à prova de falhas, durante um
evento deste tipo.

Esses órgãos são também responsáveis pelas exigências impos-
tas no capítulo 17-3 do F.A.C.'STATE WATER QUALITY STANDARDS*

3 - AS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS NA FLÓRIDA.

3.1-08 REAUI8IT08 PARA AS NASCENTES.

Na Flórida, junto com os critérios do 'STORHWATER MANAGEMENT
DISTRICT', quatro <4> municípios tem implantado 'exigências
municipais' para proteçSo de nascentes (WELLFIELD PROTECTION
ORDINANCES), c existem mais quatro <4> municípios com essas
exigências em processo de adoção.

82o quatro <4> regulamentações que proibem operações com re-
síduos, despejos e sub-produtos tóxicos dentro de certos li-
mites da localizado de uma nascente. Esses liwitts afetam a
localização, não apenas das novas estações como também das
existentes.



Essa* * exigências Municipais * tea uaa lista de substâncias
regulamentadas (ver na página 2#, folha A, UM típico lista-
mento desses Materiais) e se aplica» basicamente ao arnazena-
•ento de qualquer sova agregada, e» excesso de 5 (cinco) ga-
lies (Í8r92 litros) ou 3 (três) libras (i.36© Kg) de qualquer
dos produtos da lista. UM vazaMento/derramamento dessas subs-
tâncias regulamentadas é definido C O M ! 'Liberação ou escape
nSo peraitida de qualquer quantidade*.

As zonas de influência da nascente são definidas, por UM des-
tes dois Métodos: Distâncias horizontais são estabelecidas
por linhas equidistantcs do centro da nascente ou essas dis-
tâncias horizontais sSo definidas por Modelos feito por com-
putador que levaa CM conta a razão da infiltração no lençol
freático.

Este ultiMO Método é o Mais coMunente usado, pois a zona de
influência é constantemente flutuante, COM as condições de
seca/chuva das estações e COM a instalação de novos poços
públicos ou privados.

Na página 6 deste relatório a figura 3:i:ir indica COMO OS
dois Métodos difercM na avaliação do local.

Os requisitos para essas várias zonas de influência variam
COM o Munici'pio onde a nascente está localizada. As similida-
riedades para essas várias zonas estão listadas na página 23,
Lista B.

3.2-UMA VISSO GERAL

Na Flórida, existem 2 Métodos para proteção da água do subso-
lo - "ABATEMENT* (redução) e 'RESTORATION* (restauração).

'A4UXFER ABATEMENT'- Designa as aplicações metodológicas pa-
ra evitar o movimento de substâncias polui doras até a água do
subsolo ou para evitar o movimento da lâmina contaminada até
os aqüíferos utilizáveis.

"AMJIFER RESTORATION' - Designa a restauração da qualidade da
água para a sua qualidade normal, o que é freqüentemente con-
seguido COM a remoção da fonte de óleo e a renovação da água
poluída do subsolo.

Para a FP8.L - 'AAUIFER ABATEMENT", métodos para proteção das
águas que suprem o Estado, vai de encontro com as
exigências políticas da corporação.
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A Baioria dos órgãos ambientalistas (Department of Environ-
mental Resource Management, Environmental Quality Control
Board, Departament of Environmental Resources, Departament of
Natural Resources, ETC), vêem favoravelmente os métodos que
utilizam "ABATEMENT', preferencialmente que "RESTORATION'.

A primeira vista *A«UIFER RESTORATION " parece ser a solução
ideal, se você espera por um vazamento para depois proceder a
limpeza. Se, um vazamento nunca ocorrer, então você não terá
gastado dinheiro com um vazamento que nunca ocorreu.

Existem três problemas adicionais que deverão ser esclareci-
dos antes de decidir que 'RESTORATION* vai ser a metodologia
empresada:

C i ] - Os custos para o 'RESTORATION* são altos (para o
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, EPA, a média de
custo para a limpeza da água do subsolo contida no
local é de USf 250.9*9,09 e se a contaminação for
distante do local, o custo é de USS i.099.0»»,90
para cima) e o temor de uma ação judicial torna-se
uma preocupação viável.

[ 2 ] - As operações de 1impeza requerem usualmente uma
grande quantidade de tempo.

C 3 ] - A primeira tentativa de limpeza pode falhar, reque-
rendo uma segunda e uma terceira tentativa, com atra-
so adicionado ao custo e também aumentando o tempo de
término, pois a pluma pode estar se dispersando e o
empreiteiro já se mobilizou para o método da primeira
tentat iva

AtUIFER ABATEMENT*- As considerações para análises, incluem,
mas não estão limitadas a*

C i ] Tipo de vazamento a conter (ou seja, o tipo mais comum
de gotejamento, uma lâmina de vazamento, ou um catas-
trófico vazamento com a perda de todo o óleo).

C 2 3 Ao método para conter o óleo, uma quantidade de chuva
não excessiva e como separá-los, caso um acidente
ocorra antes, durante ou depois de uma precipitação.

[ 3 ] Sistemas de contenção manual versus automático! dual é
o mais custoso efetivamente para FPAL, mais a prova de
falha e Mais provável ser universalmente aceito pelos
vários órgãos governamentais.

Esta metodologia para prevenção de poluição pode ser exigida
pelos órgãos governamentais, que provavelmente não estão mais
dispostos a aceitar os planos de "A9.UXFER RESTORATION".
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3.3 - AS EXIGÊNCIAS 008 PROJETOS NA F. P. ê L.

A FPSL acredita que seu projeto atual» baseado em dados
existentes * MATERIAL SAFETY DATA SHEETS* <MSDS>, no seu
histérico passado, nos equipamentos e na velocidade de
resposta disponi'vel para a I impeza dos locais ao menor va-
zamento ocorrido; faz dela líder na indústria da prevenção
da poluição, e até o presente Momento o projeto testado é
suficientemente satisfatório.

Para todas as nascentes, exceto para Zona I, a FP&L-, acre-
dita que a metodologia existente no local, é suficiente pa-
ra evitar poluicões provenientes das suas subestações.

Para as localizações em Zona I, o método da contenção se-
cundária para o fosso, tem sido projetado.

4 - A S0LUÇ20 DADA AO VAZAMENTO DE ÓLEO DOS TRANSFORMADORES PE-
LA FPSL.

4.1 - A EVOLUCSO DOS PROJETOS NA FP&L.

Para a Zona I, onde FP&L tem isenção aprovada para subes-
tações, medidas adicionais, além das existentes, tem sido,
projetadas para assegurar a proteção da água do lençol
freát ico.

A contenção secundária para o óleo- vazado
dores, nos projetos atuais, da FPftL., leva
guintcs considerações!

dos transforma-
em conta as se-

C 1 3 0 projeto deve ser adaptável para ambos casos?

Locais existente e novos locais. Embora, o pessoal de
Transmissão e Distribuição precisem apenas familiari-
zarem-se com um único tipo de projeto, para todas as
subestações que tenham contenção secundária para os
t ransformadorcs.

[ 2 ] 0 projeto deve ser adaptável para todos locais do
Estado e ser capaz de separar a água de chuva do
óleo, se o vazamento ocorrer antes, concomitintemente
ou depois de uma chuva intensa.

[ 3 ] A execução de um reservatório de retenção/detenção,
junto com uma caixa de saída contendo uma placa di-
visória, para evitar que nenhum óleo seja capaz de
deixar a propriedade da FPAL*



[ 4 ] As exigências de monitoramento das nascentes. Execu-
tadas na caixa de saída da estrutura» que permite o
pessoal da FP&L t irar amostras da água do centro da
estrutura e verificar se algu» óleo foi vazado. Se
for detectado óleo, o local será imediatamente limpo,
co« absorventes de óleo.

A planta baixa permanece basicamente a »es«a da figura 4.1.1 r
página !• deste relatório.

A única diferença para o sistema é uma camada de impermeabi-
1izante para solo, colocada antes da base ser fundida e as
pedras sere» colocadas e a caixa de saída COM a placa divi-
sória, para evitar a descarga de algum óleo da contenção se-
cundária da estrutura.

A figura 4.1:2 na página 11 «ostra COMO O projeto funcionar
para UM derraManento de óleo sen UM evento de chuva, e a fi-
gura 4.1:3 na página 13 Mostra COMO O sisteMa está apto a
funcionar durante o evento de u»a chuva.

FIGURA 4.1.2 (VER P4GXNA 11)

0 óleo de UM vazaMento catastrófico irá para dentro do
fosso e a placa divisória da caixa de saída, iMpedirá a
saída do produto da área.

As diMensoes do fosso estão projetadas para conter a traje-
tória de todo o vazaMento, assim todo o óleo derraMado fica
contido dentro do fosso.

Os efeitos de UM baixo ou alto nível de água de subsolo são
elíMinados COM a proteção impermeável.

A proposta acima também pode ser usada para os locais exis-
tentes, bastando apenas a execução da camada impermeabí1ízan-
te.

Se, UM vazamento ocorrer devido a uma catastrófica falha da
unidade (traffi), o forro impermeável poderá ser reposto sem
uma única remoção de solo.

As pedras de dentro do fosso deverão ser removidas, limpas
e repostas.

Isto permite a reutilização da base, e encurtar o tempo per-
dido com a troca da unidade.
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FUNDO E LADOS DO FOSSO

NOTAI- O TOPO DA PLAGA DMSOWÀ
ACMA DO VOLUME DE ÓLEO

OEWRA FICA* 2a (iOdcm)

P0890 RIRA TOMBFOMMOOR PROPOSTO PELA FRL

EVENTO DE CHINA.

4.1.2
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FIGURA 4.1.3 (VER NA P4GINA 13)

O fosso está localizado a uma distância padrão da linha cen-
tral do corredor de equipamentos.

Normalmente o corredor de equipamentos está no ponto mais al-
to do lugar e a quantidade de água de chuva que cai para o
fosso, considerada para efeito de projeto, é constante.

A água de chuva entra na área do fosso junto com o óleo, o
óleo flutua, (para o MSDS, notas para o óleo* A miscibi1 idade
com a água é insignificante, desprezível).

A placa divisória deverá ser instalada de maneira que seu to-
po contenha todo o óleo vindo do transformador. 0 volume da
contenção secundária deverá ser projetado para conter todo o
volume de água das áreas de contribuição, devido a chuva,
junto com o volume de óleo do transformador.

0 peso hidráulico do óleo sobre a água irá forçá-la a entrar
dentro da caixa de sai'da. Então, a água passará por cima da
placa divisória e será descarregada no reservatório de reten-
ção/detenção.

0 óleo que também passar por cima da placa divisória, flutua-
rá sobre o tubo de descarga e, o restante será impedido de
deixar o fosso de contenção.

Uma pequena quantidade de óleo poderá deixar a caixa de sai'-
da, depois da chuva, quando o nível da água baixar mas, até
lá o pessoal no local, poderá colocar uma barreira flutuante
(BOOM) em volta da saída do tubo de descarga, no reservatório
de retençSo/detençSo, para recolher o óleo escapado.

0 óleo dentro do fosso, junto com o da caixa de saída, então
será recolhido.

4.2-N0TA8 ADICIONAIS

As tubulações e os volumes do fosso devem ser determinados
para cada projeto.

Esses volumes permanecem freqüentemente constantes.

0 preenchimento do fosso com pedras graduadas, evita a propa-
çio do fogo e resfria o óleo, caso este esteja inflamado.
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PASSAR SOBRE O TOPO DA PLACA DIVISÓRIA, E SAIR PELOTUBO.

FOSSO PARA TRANSFORMADOR PROPOSTO PELA F.RL.

ANTES/OEPOB DA CHUMk.

FWURA 4.1.3
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5 - O «UE EXISTE NA LEGISLAÇSQ BRASILEIRAi

O artigo 225 da Constituição Brasileira, inclui os mananciai
entre os espaços territoriais de preservação ambiental obri
gatór io.

A Lei 6.938 de 3i/e8/8i, que foi alterada pela Lei 7.894 d
1.989 e pela Lei 8.029 de 1990 e cujo atual regulamento é
decreto 99.270 de 1.990c

- Cria a Política Nacional do Meio Ambiente;

- Cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente;

- Disciplina a construção, instalação, ampliação e funciona
namento de atividades utilizadoras de recursos ambientais
efetiva ou potencialmente poluidoras, e empreendimentos ca
pazes de causar degradação ambiental;

- Estabelece as condições para a outorga, pelos órgãos ai
bientais, das Licenças Ambientais - Licença prévia - LF
Licença Instalação - LI; e Licença de Operação - L0;

- Introduz o princípio do poluidor/pagador, segundo o qua
quem polui, independentemente de culpa, é obrigado a pa9i
pelo dano causado;

- Estabelece penalidades aos infratores das normas e causmdc
res de degradação ambientais;

- Estabelece penalidades em caso de omissão da autoridac
pública;

- Cria a figura do crime Ecológico.

5.1-AS EXIGiNCIAS AMBIENTAIS NA REOISO METROPOLITANA DE S20 PAUI

São 56 os artigos das leis de Proteção aos Mananciais da R<
gião Metropolitana de São Paulo que, ainda não foram suf
cientes para conter a deterioração da qualidade das águas P<
tave is da região.

ó - AS EXIGÊNCIAS DE PROJETO NA ELETROPAULO

A Eletrobrá» - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. na si
'Diretrizes Básicas para Projeto de Subestações de Tíi
Convenciona] Aberto', Volume 1 - Subestações de méd
tensão (38 e 230 KV> de marco 1.982 - Capítulo 6 - Detalh
Construtivo*, Item 6i2»5 - Vazamento de óleo - VI - 04, diz
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Caso haja vazamento de óleo de um transformador é necessário:

- Se este óleo estiver inflamado, evitar a propagação do
fogo.

- Afastá-lo rapidamente das vizinhanças do transformador.

- Evitar que contamine a rede de esgotos pluviais.

é necessário haver uma bacia ou fossa (14) para recolher o
vazamento de óleo em baixo ou dos lados de cada transformador
em óleo, (isto se aplica também a eventual reator em óleo)
até o limite de possíveis esguichos, inclusive pelo disposi-
tivo de alivio de pressão; caso a base seja maciça, deverá
ter caimento para uma fossa perimetral.

A fossa deve ser cheia de pedra britada grossa, <N2 3, com
coeficiente de vazios em torno de 49%) a fim de evitar
propagação do fogo e resfriar o óleo, e o volume de vazios
resultante deve alcançar pelo menos 1/3 do volume do óleo
contido no transformador ou reator.

Para reduzir o volume da fossa, pode ser colocada uma camada
de brita de pelo menos 15 cm de espessura, apoiada sobre
grade metálica na parte superior da fossa, omitindo-se então
a brita abaixo da grade.

Em qualquer caso, o afluente da fossa deve ter caimento
suficiente para assegurar escoamento rápido do óleo até uma
caixa separadora de óleo e água (pois haverá sempre penetra-
ção de água pluvial pelas fossas); e a caixa deve ter capaci-
dade de óleo igual a do transformador de maior volume dentre
aqueles instalados na mesma Subestação, permitindo transfe-
rência automática apenas da água pluvial para a rede de esgo-
to pluvial da Subestação. (SIC.)

6.1-A 80LUÇ20 DADA AO VAZAMENTO DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR PELA
ELETROPAULO.

«4.1.1- BACIAS COLETORA8 E CAIXA DE CAPTAC30 DE ÓLEO

Com base no disposto no Capi'tulo 6, item 6.25, das "Dire-
trizes Básicas para projetos de Subestações', da Eletro-
brás, foi projetado para as novas Subestações uma bacia
coletora em concreto armado, impermeabilizada, para cada
transformador, ligada a uma caixa subterrânea separadora
d* água/óleo, em concreto armado, com capacidade para um
volume de óleo igual ao do transformador de maior volume
da Subestação (ver desenho nfi 6.1.1.1 na página nfi 16)
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No caso de um pequeno vazamento, ou mesmo uma falha catas-
trófica, liberando uma grande quantidade de óleo, este
óleo é coletado pela bacia impermeabi1izada e por gravida-
de conduzida à caixa subterrânea separadora.

No caso de um acidente durante u»a chuva, tanto a água da
chuva coao o óleo derramado, serSo conduzidos à caixa se-
paradora, que tea un funcionamento semelhante a d*s caixas
de gordura convencionais.

Sendo água e óleo líquidos imiscíveis, a água se deposita-
rá no fundo da caixa e o óleo acima do nível da água.

COM O acúmulo de óleo, este funcionará como um peso
hidráulico, obrigando a água a deixar a caixa separadora
pelo tubo de saída.

Desta maneira, somente o óleo, ficará contido no seu
interior, podendo ser posteriormente bombeado e recupera-
do.

7 - ALGUNS ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE OS PROJETOS ELETROPAULO E
FPtL

7.1-SEGURANÇA»

Sob o aspecto segurança, o modelo Eletropaulo, tem-se mostra-
trado eficaz (Ver Introdução, parágrafos 58 e 62)

No caso de um acidente, durante o evento de uma tempestade,
todo óleo derramado poderá ser recolhido pela caixa separado-
ra sem prejuízo ao meio ambiente.

Para o modelo proposto pela FPSL, caso o acidente ocorra con-
comitfintemente com uma tempestade, uma pequena parte do óleo
derramado, deixa o fosso de contençSo pela caixa de saída de
de água, indo para o reservatório de retenção/detenção. (Ver
parágrafo 7 da página 12 ).

Ainda, sob o aspecto segurança, para o modelo Eletropaulo,
uma quest8o deve ser levantadas

Sendo o volume da caixa separadora, dimensionada para conter
todo o tfleo do maior transformador, nlo poderá, eventual-
mente, ocorrer dois <2> acidentes com transformadores, libe-
rando uma quantidade de óleo superior a capacidade da caixa
instalada?
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7.2-ASPECTOS PRÁTICOS E FUNCIONAIS

A concepção do projeto da FP&L, onde basicamente, a conten-
ção do óleo derramado é feita no fosso junto ao transforma-
dor, torna sua instalação exeqüível para todas as estações
existentes.

Nas estações existentes da Eletropaulo, new sempre a execucac
da caixa coletora de água/óleo subterrânea, c possível, dade
ao seu grande porte (Una caixa de capacidade de 45.0*0 litro;
te» as dimensões: 7,30 x6,00x2,45 «)

7.3-ASPECTOS ECONÔMICOS

0 projeto da FP&L para um transformador, dependendo do volumf
de óleo a ser contido e do local < ser executado, custa entr«
USS 5.000,00 e USS 10.000,00.

0 projeto da Eletropaulo, a execução de uma bacia coletora,
uma caixa subterrânea de 45.000 litros e tubulações, custa ei
torno de USS 22.086,00.

Custos relativamente baixos, caso ocorra um acidente coi
vazamento de óleo, <Ver [ 1 ] na página 7 ) .

8 - NOTAS FINAIS

Considerando que um instrumento importante da gestão ambien
tal seja o gerenciamento de riscos e que acidentes ambientai
decorrentes de vazamentos de transformadores, impõe um sever
risco aos recursos hídricos; a potencial poluição advinda d
um acidente ou falha em transformador, merece mais estudos
medidas preventivas.

A sugestão final é que se faca mais pesquisas sobre o assun
to. Faça-se uma média intelisente e econômica entre as solu
lucões proposta e inclusive novas alternativas, lembrando qu
a Eletropaulo tem ainda, cerca de uma dezena de transformado
res, operando com PCB.

A Eletropaulo até a presente data, tem se empenhado por livr
c expontânea vontade na Proteção do Meio Ambiente, porém pre
cisamos lembrar das nossas estações existentes e lembrar qu
o Estado de São Paulo, é o Estado que possui um dos maiore
recursos hídricos do País.
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APÊNDICE: !•*! LISTA A

LISTAGEM DE SUBSTftNCTA8 GENáRICAS

1 - Soluções para limpeza, ácidas e básicas.

2 - Anticongelantes e Refrigerantes

3 - Arsênico e Couponentes de Arsênico

4 - Alvejantes e Peróxidos (peróxidos)

5 - Fluídos para Freios e Transmissão

6 - Soluções de Salmoura

7 - Produtos Químicos para Moldagem e FundiçSo

8 - Calafetadores e Seiantes

9 - Solventes para Limpeza

10 - Soluções para Prevenção de Corrosão e Ferrugem

11 * Fluídos para Corte

12 - Solventes Desengraxantes

13 - Soluções para Cromação/Niquelação

14 - Oesinfetantes

15 - Explosivos

16 - Fertilizantes

17 - Produtos Químicos para Extinção de Incêndio

18 - Resíduos de Processamento de Alimentos

1? - Formo1 d»ido

29 - Combustíveis e Aditivos

21 - Colas, Adesivos e Resinas

22 - Graxas

23 - Flu/do» Hidráulicos
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24 - indicadores (Quim.)

25 - Lanas Industriais e resíduos de destilarão

26 - Suprinentos Industriais e Comerciais para Zelador ia

27 - Tintas e Produtos Químicos para Fotocópias e Impressão

28 - Laboratórios Químicos

29 - Armazenamento de Líquidos para Baterias

30 - Soluções Médicas, Farmacêuticas, Odontológicas, Veterinárias

e Hospitalares.

31 - Mercúrio e Componentes de Mercúrio

32 - Soluções para Acabamentos de Metais.

33 - óleos
34 - Tintas, Primers, Thinners, Secantes, Corantes, Preservativos

de Madeira, Solventes de Tinta, Removedores, Componentes de
Limpeza.

35 - Solventes para Pintura

36 - PCB'S - óleo Ascarel

37 - Pesticidas e Herbicidas

38 - Resinas Plásticas, Plastificantes e Cataiizadores

39 - Produtos Químicos para Revelação Fotográfica.

40 - Venenos

41 - Polídores

42 - Produtos Químicos para Piscinas

43 - Processadores de Poeira e Partículas

44 - Fontes Radiotivas

45 - Reagentes e Soluções Tituladas

46 - Refrigerante*

47 - Produtos Químicos para telhados e Seinotes

48 - Sanitizantes, Desinfetantes, Bacterícidas e Algicidas.
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49 - Sabões, Detergentes e Sulfatantes

56 - Soldas e Fundentes

51 - Produtos QUÍMICOS para Tingi«ento

52 - óleo/Fluídos para transformadores e Capacitores

53 - Produtos QUÍMICOS para TrataMento de água e água Servida
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APÊNDICE I«t2 LISTA B

ZONA I

C i 3 - Zona restrita a todas instalações poteneiaiMente poluiti-
tivas, COM algumas exceções (subestação é uma), mas as
exigências da zona II deverão ser atendidas.

ZONA II

Te* que ter uma isenção especial, ou permissão de operação, que
requeri

[ 1 ] - Ter contenção secundária (que cobre 100% do volume do
maior tanque e a céu aberto (exposta aos elementos), deve
cobrir 130% do volume do tanque).

[ 2 3 - Deve ter dispositivos de limpeza disponíveis, até 2 horas
do vazamento descoberto.

[ 3 3 - Deve ter planejamento para emergências e procedimentos de
limpeza (FP&L USA SPCC).

[ 4 3 - Tem que ter política de inspeção, inclusive documentação
de relatórios que poderão ser examinados a qualquer tem-
po, durante as horas de trabalho normais.

[ 5 3 - Deve executar manutenção trimestral (e documentar) dos
equipamentos de limpeza e vazamentos, substituindo e mo-
dernizando sempre que necessário.

[ è 3 - Deve relatar qualquer vazamento de 5 galões (18,925 L) ou
mais, da lista de materiais, dentro de 2 horas.

[ 7 3 - Deve executar semestralmente análise de água da nascente
e executar monitoramento mensal do local da nascente.

[ 8 3 - Deve informar e documentar se alguma alteração/aumento de
dependências é pretendida.

ZONA III

Tem que ter uma isenção especial ou permissão para operação, que
requer•

[ 1 3 - Ter contenção secundária (que cobre 100% do volume do
maior tanque e a céu aberto (exposta aos elementos), deve
cobrir 130% do volume do tanque).



t 2 ] - Deve ter dispositivos de liMpeza disponíveis» até 2 hora
do vazamento descoberto.

[ 3 ] - Te» que ter política de inspeção, inclusive documentaçã
de relatórios, que poderão ser examinados a qualque
tnpo, durante as horas de trabalho normais.

[ 4 ] - Deve relatar qualquer vazamento de 5 galões (18,925 D c
•aisr da lista de «ater ia is dentro de 2 horas

ZONA IV

Tea que fazer uma isenção especial ou peraíssao para operaçSo q«
requeri

[ 1 ] - Ter contenção secundária (que cobre iMZ do voluae i
Maior tanque e a céu aberto (exposta aos eleacntos), dei
cobrir 130% do voluae do tanque).

[ 2 D - Deve relatar qualquer vazaaento de 5 galões (18,925 D 4
«ais, da lista de materiais dentro de 2 horas


