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Olá! Eu sou o Capitão NR20.

Eu não trabalho com gasolina, etanol nem diesel, necessito disto?

Vim conversar com você sobre a
NR-20. Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho que regula
as atividades com inflamáveis e líquidos combustíveis.

Você trabalha numa área onde circulam muitos veículos, que são
abastecidos com milhares de litros
de combustíveis todos os dias.

Cartilha NR20 - Riscos em Postos de
Serviço

Nestas áreas, o risco de acidentes é
bem elevado, caso as regras de segurança não sejam rigorosamente
atendidas.

Agora que você sabe o que é NR20,
quero lhe apresentar este informativo de riscos em Posto de Serviço.
Ele foi desenvolvido pela Fecombustíveis para atender ao item
20.11.2, com o objetivo de alertar
os trabalhadores que atuam na área
do Posto de Serviço, mas que não
adentram nas áreas de manipulação
de produtos inflamáveis e combustíveis.

Por isso, é bom que você tenha boa
ideia dos riscos e conheça as regras
para preveni-los.
Este é o objetivo desta cartilha.
O que eu preciso saber?
Que acidentes podem ser evitados.
E que 80%, deles ocorre por atos
inseguros ou comportamentos inadequados cometidos pelas pessoas.

A seguir temos perguntas de um
trabalhador como você, e as minhas
respostas, ok?
Vamos lá!

Ex.: desconhecimento, desatenção
ou descuido.
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Veja o gráfico.

evitar os acidentes.
Mas, será que você conhece e sabe
prevenir todos os riscos de seu trabalho e das áreas por onde circula
em um posto de serviço?
Por isso é importante que você saiba em que áreas do posto o risco é
mais elevado e por onde deve evitar
circular.

Antes de iniciar sua tarefa, esteja
certo de que conhece todos os riscos direta ou indiretamente ligados
a ela.

E quais são os riscos que eu corro
no meu trabalho?
Cada tarefa tem seus próprios riscos
e temos que estar atentos a todos
eles. Seja em nossas atividades ou
nas que ocorrem ao nosso redor.

Conheça também, os riscos das
áreas próximas a sua área de trabalho ou por onde você circula.

É o lema do escoteiro:

Riscos? Eu corro riscos no meu trabalho?

Sempre alerta!!

Corremos riscos todos os dias, na
maioria das atividades que realizamos.

Então, vamos aos principais riscos
de um posto de serviço, especialmente os que envolvam manuseio
de combustíveis.

Ao atravessar a rua, ao dirigir, ao cozinhar em casa e muitos outros.

Mas, se eu não trabalho com os
combustíveis, por que tenho que
conhecer esses riscos?
Porque você trabalha nesse ambiente. Mesmo que por pouco tempo, segundo a NR20, todos os trabalhadores tem que conhecer os
detalhes da atividade dos postos

Porém, para estes riscos do dia a dia
você está preparado e sabe como
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onde atuam.

Em cada área do posto pode ocorrer
um ou vários desses acidentes.

Todos tem que passar por um treinamento. No seu caso, você deve
ler esta cartilha e responder as perguntas do Teste de Aprendizado.

Quais são as áreas do posto?

O objetivo é que todos trabalhem
com segurança. Cada um fazendo a
sua parte.

Área de recebimento de produto,
de tanques de armazenamento, da
pista de abastecimento de combustíveis líquidos e GNV, da troca de
óleo, da lavagem de veículos, loja e
outras.
Cada área com operação e riscos
próprios.

Ok. Então, quais são os principais
riscos de um Posto de Serviço?

Algumas áreas, onde há presença
de combustíveis, são chamadas de
áreas classificadas.

Em postos de serviço podem ocorrer acidentes com fogo, explosão,
atropelamentos, quedas, choques
elétricos, intoxicação com produtos,
entre outros.
Estes acidentes podem provocar
mortes, lesões pessoais, contaminação do meio ambiente e prejuízos
ao patrimônio das pessoas.
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O que é isso?

Quando tiver que circular por estas
áreas:

São áreas onde qualquer centelha
pode provocar um incêndio ou explosão devido à concentração de
vapores de combustíveis maior que
o normal.

Mas, nestas áreas também existe
o risco de atropelamento devido à
grande circulação de veículos.

•

Nunca utilize ou acione nenhuma fonte de ignição

•

Fique sempre atento à circulação dos carros

•

Nunca aproxime-se da área delimitada em torno do caminhão,
quando ele estiver descarregando produto.

Você também, pode escorregar e
cair. Pode haver derrames ou vazamentos de combustível. Exposição
exagerada a gases de produtos e
outros acidentes.
Posso circular por estas áreas normalmente?

Você pode explicar melhor o que é
fonte de ignição?

Você não está proibido de andar por
elas, mas se não tiver trabalho a fazer por lá, evite ao máximo passar
nesses locais.

Para que o fogo aconteça temos que
ter, ao mesmo tempo, 3 elementos.
Dois deles já estão sempre presentes no posto.

E, somente realize um trabalho
nestas áreas ou em suas proximidades, com a autorização do responsável pelo posto. Às vezes, essa
autorização vai precisar ser por
escrito.

6

CARTILHA NR20 – RISCOS EM POSTOS DE SERVIÇO
O combustível que é o elemento
que queima (gasolina, diesel, etanol, GNV e lubrificantes).

Tudo que possa gerar faísca é uma
fonte de ignição.

O oxigênio que ativa o fogo, criando
as chamas.

Mas isto não é um exagero? Posto
de gasolina é um lugar tão comum!
Frequentado por tanta gente.

A fonte de ignição (calor) que inicia
o fogo.

Um posto opera com combustíveis
inflamáveis e as consequências de
um incêndio em um posto de serviço podem ser muito severas, com
muitas mortes e feridos. Por esta razão, devemos ficar sempre alertas e
agir preventivamente.

Não podemos evitar o combustível
nem retirar o oxigênio, não é? Logo,
a fonte de ignição é o único elemento que podemos controlar para evitar o fogo em um posto de serviço.

Mas, então o problema dos combustíveis é só o fogo?
Não.
Mesmo que não haja faísca para por
tudo pelos ares, a exposição exagerada aos vapores tóxicos dos combustíveis também é prejudicial aos
seres vivos, e você deve tomar os
cuidados necessários, para não prejudicar sua saúde.

Vejamos alguns exemplos de fonte
de ignição: fósforos, cigarro aceso,
celulares ou câmeras fotográficas,
máquina de furar, aparelhos elétricos ou eletrônicos sem proteção
especial, ligações elétricas mal conservadas etc.
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Repare que quem trabalha com
combustíveis usa EPI - Equipamento
de Proteção Individual.

Nunca entre em áreas de acesso
restrito, como casa de força, casa de
compressores GNV e de ar comprimido e nem abra quadros elétricos.

O contato dos combustíveis com a
pele é outro risco à saúde. Portanto, nem pensar em limpar as mãos
com eles para remover graxa, tinta
ou sujeira.

Tome cuidado!

Se este contato com a pele ou olhos
for acidental, lave a região demoradamente com água corrente e se
necessário, procure atendimento
médico.
E se um acidente acontecer, o que
eu devo fazer?
Bom, isso é conhecido como
emergência, né?
Mais alguma recomendação, Capitão?
Mantenha-se longe das áreas de
troca de óleo e lavagem de veículos.
A NR20 exige que toda instalação
que trabalhe com combustíveis elabore um Plano de Atendimento a
Emergências (PAE) e treine funcionários e contratados em exercícios
simulados.
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Mas, o que devo fazer em caso de
emergência?

Isto é, exercícios que imitam uma
emergência e todos reagem conforme suas atribuições, testando a efetividade do PAE.

A não ser que o responsável pelo
posto tenha determinado uma função específica para você, sua função
é manter a calma e seguir as orientações do Líder da Equipe de Atendimento a Emergências.

O PAE é composto por dois planos
menores:
•

•

Plano de Comunicação que
orienta como notificar e comunicar responsáveis e autoridades rapidamente

Mas, é bom você conversar como
responsável do Posto sobre o PAE e
conhecer quem são os líderes e as
rotas de fuga.

Plano de Ação que define o
que fazer em cada caso de
emergência.

Isto pode salvar sua vida!
Bem, falamos sobre todos os temas
que a NR20 exige que você conheça.
Espero que tenha aprendido bastante mas, se tiver dúvidas, converse mais com seu Supervisor. Depois,
responda as perguntas do Teste de
Aprendizado.
Trabalhe com segurança!
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SINDICATOS FILIADOS
ACRE
Sindepac
Fone: (68) 3226-1500
sindepac@hotmail.com
www.sindepac.com.br
ALAGOAS
Sindicombustíveis - AL
Fone: (82) 3320-2902/1761
scvdpea@uol.com.br
www.sindicombustiveis-al.com.br
AMAZONAS
Sindcam
Fone: (92) 3584-3707
Fax: (92) 3584-3728
sindcam@uol.com.br
BAHIA
Sindicombustíveis - BA
Fone: (71) 3342-9557
Fax: (71) 3342-9557/9725
sindicombustiveis@sindicombustiveis.com.br
www.sindicombustiveis.com.br
CEARÁ
Sindipostos - CE
Fone: (85) 3244-1147
sindipostos@sindipostos-ce.com.br
www.sindipostos-ce.com.br
DISTRITO FEDERAL
Sindicombustíveis - DF
Fone: (61) 3274-2849
Fax: (61) 3274-4390
sindicato@sindicombustiveis-df.com.br
www.sindicombustiveis-df.com.br
ESPÍRITO SANTO
Sindipostos - ES
Fone: (27) 3322-0104
Fax: (27) 3322-0104
sindipostos@sindipostos-es.com.br
www.sindipostos-es.com.br
GOIÁS
Sindiposto
Fone: (62) 3218-1100
Fax: (62) 3218-1100
sindiposto@sindiposto.com.br
www.sindiposto.com.br
MARANHÃO
Sindcombustíveis - MA
Fone: (98) 3235-6315
Fax: (98) 3235-4023
secretaria@sindcombustiveis-ma.com.br
www.sindcombustiveis-ma.com.br
MATO GROSSO
Sindipetróleo
Fone/Fax: (65) 3621-6623
contato@sindipetroleo.com.br
www.sindipetroleo.com.br
MATO GROSSO DO SUL
Sinpetro
Fone: (67) 3325-9988 / 9989
sinpetro@sinpetro.com.br
www.sinpetro.com.br
MINAS GERAIS
Minaspetro
Fone/Fax: (31) 2108- 6500/ 2108-6530

minaspetro@minaspetro.com.br
www.minaspetro.com.br
PARÁ
Sindicombustíveis - PA
Fone: (91) 3224-5742/ 3241-4473
secretaria@sindicombustiveis-pa.com.br
www.sindicombustiveis-pa.com.br
PARAÍBA
Sindipetro - PB
Fone: (83) 3224-1600
Fax: (83) 3221-0762
sindipet@hotmail.com
www.sindipetropb.com.br
PARANÁ
Sindicombustíveis - PR
Fone/Fax: (41) 3021-7600
diretoria.sindi@sindicombustiveis-pr.
com.br
www.sindicombustiveis-pr.com.br
PERNAMBUCO
Sindicombustíveis - PE
Fone: (81) 3227-1035
Fax: (81) 3445-2328
sinpetro@sindicombustiveis-pe.org.br
www.sindicombustiveis-pe.org.br
PIAUÍ
Sindipetro - PI
Fone: (86) 3233-1271
Fax: (86) 3233-1271
sindpetropi@gmail.com
www.sindipetropi.org.br
RIO DE JANEIRO
Sindestado
Fone/Fax: (21) 2704-9400
sindestado@sindestado.com.br
www.sindestado.com.br
RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO
Sindcomb
Fone: (21) 3544-6444
sindcomb@infolink.com.br
www.sindcomb.org.br
RIO GRANDE DO NORTE
Sindipostos - RN
Fone: (84) 3217-6076
Fax (84) 3217-6577
sindipostosrn@sindipostosrn.com.br
www.sindipostosrn.com.br
RIO GRANDE DO SUL
Sulpetro
Fone: (51) 3930-3800
Fax: (51)3228-3261
presidencia@sulpetro.org.br
www.sulpetro.org.br
RIO GRANDE DO SUL –
SERRA GAÚCHA
Sindipetro Serra Gaúcha
Fone/Fax: (54) 3222-0888
sindipetro@sindipetroserra.com.br
www.sindipetroserra.com.br
RONDÔNIA
Sindipetro - RO
Fone: (69) 3229-6987
Fax: (69) 3229-6987
sindipetrorondonia@gmail.com

10

www.sindipetro-ro.com.br
RORAIMA
Sindipostos - RR
Fone: (95) 3623-8844
sindipostos.rr@hotmail.com
SANTA CATARINA
Sindipetro - SC
Fone: (47) 3433-0932 / 0875
Fax: (47) 3433-0932
sindipetro@sindipetro.com.br
www.sindipetro.com.br
SANTA CATARINA - BLUMENAU
Sinpeb
Fone: (47) 3326-4249
sinpeb@bnu.matrix.com.br
www.sinpeb.com.br
SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS
Sindópolis
Fone: (48) 3241-3908
sindopolis@sindopolis.com.br
SANTA CATARINA – LITORAL CATARINENSE E
REGIÃO
Sincombustíveis
Fone: (47) 3241-0321
sincombustiveis@sincombustiveis.com.br
www.sincombustiveis.com.br
SÃO PAULO - CAMPINAS
Recap
Fone: (19) 3284-2450
recap@recap.com.br
www.recap.com.br
SÃO PAULO - SANTOS
Sindicombustíveis - Resan
Fone: (13) 3229-3535
Fax: (13) 3229-3535
secretaria@resan.com.br
www.resan.com.br
SERGIPE
Sindpese
Fone: (79) 3214-4708
Fax: (79) 3214-4708
sindpese@infonet.com.br
www.sindpese.com.br
SINDILUB
Fone: (11) 3644-3440/ 3645-2640
sindilub@sindilub.org.br
www.sindilub.org.br
TOCANTINS
Sindiposto - TO
Fone: (63) 3215-5737
sindiposto-to@sindiposto-to.com.br
www.sindiposto-to.com.br
TRR
Fone: (11) 2914-2441
Fax: (11) 2914-4924
info@sindtrr.com.br
www.sindtrr.com.br
Entidade associada
ABRAGÁS (GLP)
(41) 8897-9797
abragas.presidente@gmail.com
www.abragas.com.br
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