MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

INDICE
MÓDULO 00 – ÍNDICE GERAL E INTRODUÇÃO


M 00 - Seção 1 – Indice Geral



M 00 - Seção 2 - Aviso Legal e Direitos Autorais

MODULO 01 - REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO


M 01 - Seção – 01 - Introdução



M 01 - Seção – 02 - ANP - Agência Nacional do Petróleo



M 01 – Seção - 03 - Ministério do Trabalho – NRs



M 01 – Seção - 04 - INMETRO – Inst. Nacional Metrologia



M 01 – Seção - 05 – Meio Ambiente

MODULO 02 – CARACTERISTICAS E EQUIPAMENTOS DE UM POSTO DE SERVIÇOS


M 02 - Seção 01 - Características de Postos de Serviços



M 02 – Seção 02 – Equipamentos de um Posto de Serviços



M 02 – Seção 03 – Caracteristica dos Produtos

MÓDULO 03 – OPERAÇÃO COM COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS


M 03 – Seção 01 - Descarga de Caminhão Tanque .



M 03 – Seção 02 - Medição de Tanques de Armazenamento



M 03 – Seção 03 – Abastecimento de Veículos.



M 03 – Seção 04 - Aferição de Bombas de Abastecimento



M 03 - Seção 05 - Serviços Complementares ao Abastecimento



M 03 – Seção 06 – Retirada de Produto do Tanque do Veículo do Cliente

MÓDULO 04 – CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS


M 04 – Seção 01 – Conferência e Coleta de Amostra em Tanques do Caminhão



M 04 – Seção 02 – Controle de Estoque e Investigação de Variações Anormais



M 04 – Seção 03 – Testes da Qualidade do Produto

MÓDULO 05 – OPERAÇOES COM LUBRIFICANTES:


M 05 – Seção 01 – Troca de Óleo

MÓDULO 06 – OPERAÇÕES COMPLEMENTARES DE POSTOS DE SERVIÇOS


M 06 - Seção 01 - Lavagem Veículos



M 06 - Seção 02 – Aspiração e Secagem de Veículos

Indice Detalhado

Pag. 1

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS



REV.
SET 2017

M 06 - Seção 03 - Estacionamento de Veiculos

MODULO 07 - RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EMBALADOS


M 07 – Seção 01 - Recebimento de Produtos Embalados



M 07 – Seção 02 – Armazenamento de Produtos Embalados



M 07 – Seção 03 – Aspectos Regulatórios sobre o Transporte Manual de Carga

MÓDULO 08 – OPERAÇÃO COM GNV


M 08 – Seção 01 – Elementos do Sistema de GNV



M 08 – Seção 02 – Recebimento de GNV por Tubulação



M 08 – Seção 03 – Operação de Abastecimento de GNV



M 08 – Seção 04 – Sistema de Alarme e Paralização de Emergência.



M 08 – Seção 05 – Inspeção, Verificação Operacional e Drenagem dos Compressores



M 08 – Seção 06 – Inspeção Técnica do Sistema e Manutenção



M 08 – Seção 07 – Emergências

MÓDULO 09 – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO


M 09 - Seção 01 - Introdução



M 09 - Seção 02 – Riscos na Inspeção e Manutenção



M 09 - Seção 03 – Procedimentos Adminstrativos



M 09 - Seção 04 – Inspeção Periódica



M 09 - Seção 05 – Planejamento da Manutenção



M 09 - Seção 06 – Orientaçoes Gerais e de Segurança

MÓDULO 10 - MEIO AMBIENTE


M 10 - Seção 1 – Introdução



M 10 - Seção 2 – Gerenciamento de Áreas Contaminadas



M 10 - Seção 3 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos



M 10 - Seção 4 – Classificação e Destinação de Resíduos Sólidos



M 10 - Seção 5 – Manuseio e Descarte de Resíduos Sólidos

MÓDULO 11 – SEGURANÇA


M 11 – Seção 01 – Áreas classificadas



M 11 – Seção 02 – Riscos Elétricos



M 11 – Seção 03 – Segurança Patrimonial

Indice Detalhado

Pag. 2

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS



REV.
SET 2017

M 11 –.Seção 04 – Prevenção de Acidentes

MÓDULO 12 – RESPOSTA À EMERGÊNCIAS


M 12 - Seção 01 - Plano de Atendimento a Emergências - PAE



M 12 – Seção 02 – Ações em Caso de Emergência



M 12 – Seção 03 - Contato com a Vizinhança



M 12 - Seção 04 - Inspeção de Receptores na Vizinhança



M 12 - Seção 05 - Procedimentos para Situações de Emergência



M 12 - Seção 06 - Equipamentos e Materiais para Resposta a Emergências



M 12 - Seção 07 - Combate a Incêndio / Fogo

Indice Detalhado

Pag. 3

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

MÓDULO - INTRODUÇÃO

Aviso Legal
O presente documento sintetiza as boas práticas de mercado na operação segura e
ambientalmente adequada de Postos de Serviços, baseadas na intepretação da legislação,
regulamentação e normalização vigentes e citadas no corpo do documento.
Considera-se que apesar dos esforços para assegurar a exatidão das informações contidas
nesta publicação, o Sindicom e a Fecombustíveis, nem qualquer dos seus reperesentantes,
podem garantir a sua precisa interpretação e utilização por parte do destinatário-usuário, a
quem acabe complementa-las com a devida adequação às carcteristicas locais do Posto de
Serviços e de sua operação. Desta forma não assumirá responsabilidade por qualquer
previsível ou imprevisível uso da mesma, independente de negligência, ficando assim o
Sindicom e a Fecombustíveis excluídos de qualquer responsabilidade.
Conseqüentemente a sua utilização objetiva servirá de referência para operação segura e
ambientalmente adequada, cabendo ao seu usuário a sua análise, adequação e
complementação às condições locais por sua conta e risco. Cabe ainda ao usuário na aceitação
do presente termo, informa-los a qualquer destinatário subsequente.
Este documento pode fornecer orientações complementares aos requisitos da legislação local,
mas nada nele mencionado destina-se a substituir, modificar ou afastar tais exigências.
Em caso de qualquer conflito ou contradição entre as disposições do presente documento e da
legislação local, as leis devem prevalecer.
Aviso de Direitos Autorais
Os direitos autorais do conteúdo destas são propriedades do Sindicom e da Fecombustíveis. É
dada permissão para reproduzir este material, no todo ou em parte, desde que os autores,
Sindicom e Fecombustíveis, e a sua origem sejam reconhecidos.
Todos os outros direitos são reservados, e qualquer outro uso requer permissão prévia por
escrito dos autores.
Estes Termos e Condições serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil.
Litígios que possam resultar desse uso ficarão sujeitos exclusivamente a jurisdição dos tribunais
do Brasil.
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MÓDULO - REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO
1.

Seção - INTRODUÇÃO

A operação segura e ambientalmente adequada de um posto de serviços está subordinada a
regulamentações e legislações vigentes, que são mencionadas neste Manual, e devem ser
atendidas pelo revendedor e sua equipe.
Devem ser de conhecimento do revendedor as principais regulamentações das entidades mais
diretamente ligadas à atividade de revenda de combustíveis, que são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANP - Agência Nacional do Petróleo
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
MTb - NRs - Ministério do Trabalho – Normas Regulamentadoras
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
OEMAs - Órgãos Estaduais de Meio Ambiente
AMMAs - Agências Municipais de Meio Ambiente

Neste módulo são abordados os aspectos mais importantes da regulamentação e legislação
que impactam a operação de um Posto de Serviços, enfatizando, entretanto, a importância do
conhecimento detalhado das mesmas, uma vez que sua inobservância, além da colocar em
risco a segurança de sua operação, equipe de funcionários e clientes, pode resultar em
penalidades que variam de multas até a interdição do estabelecimento.
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MÓDULO - REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO
2. Seção - ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO
2.1. Informações gerais sobre a ANP e seus sistemas
A ANP - Agência Nacional do Petróleo foi criada pela lei 9.478/1997 (conhecida como a
Lei do Petróleo) como órgão regulador das atividades que integram a Indústria de
petróleo, gás natural e de biocombustíveis no Brasil, passando assim a regulamentar a
atividade da revenda de combustíveis, e definindo diretrizes para a autorização de
funcionamento e operação dos PRC – Postos Revendedores de Combustíveis.
A atividade de comercialização varejista de combustíveis automotivos é uma atividade
de utilidade pública, regulamentada pela Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e
exercida por postos revendedores que tenham a correspondente autorização expedida
pela ANP, conforme os termos da Resolução ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013.
Todo o repertório legal que regulamenta as atividades da Indústria do petróleo, e por
decorrência a atividade da revenda, está consolidado no sistema de legislação da ANP,
atualizado diariamente a partir da publicação de atos, normas e leis no Diário Oficial da
União. O sistema fornece toda a regulamentação elaborada pela ANP desde 1998,
organizada em resoluções, portarias técnicas e administrativas, instruções normativas,
autorizações e despachos.
Este acervo também reúne a Constituição Federal e centenas de leis, decretos e
medidas provisórias aprovadas pelo Congresso Nacional, além de resoluções, portarias
e instruções normativas de diversos ministérios e órgãos federais cuja atuação tem
relação direta com a Indústria do petróleo como: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e o extinto Conselho
Nacional do Petróleo (CNP), entre outros. O acesso ao site da ANP é realizado pelo link
www.anp.gov.br.
2.2. Autorização de Funcionamento do PRC - Posto Revendedor de Combustíveis
Os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda
varejista de combustíveis automotivos estão regulamentados pela Resolução ANP nº
41/2013.
Esta atividade engloba as seguintes modalidades: revenda varejista de combustíveis
automotivos; revenda varejista exclusiva de GNV; revenda varejista flutuante; e revenda
varejista marítima.
São considerados como combustíveis automotivos: etanol hidratado combustível (ou
aditivado); etanol hidratado combustível Premium (ou aditivado); gasolina comum tipo C
(ou aditivada); gasolina Premium tipo C (ou aditivada); óleo diesel B S1800 (ou
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aditivado); óleo diesel B S500 (ou aditivado); óleo diesel B S10 (ou aditivado); óleo
diesel marítimo A (ou aditivado); e gás natural veicular (GNV).
2.2.1. A solicitação de nova autorização para o exercício da atividade de revenda
varejista de combustíveis automotivos deve ser realizada através do sistema
disponível no endereço eletrônico www.anp.gov.br, o que elimina custos, reduz o
tempo de tramitação e permite ao interessado acompanhar em tempo real o
andamento de sua solicitação.
A atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos somente poderá ser
exercida por pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras que possuir autorização
de revenda varejista de combustíveis automotivos outorgada pela ANP e que atender,
em caráter permanente, ao disposto na Resolução ANP nº 41/2013.
2.2.2. O requerimento de autorização para o exercício da atividade de revenda de
combustíveis automotivos será realizado pelo sistema, atendendo o artigo 7o da
Resolução ANP nº 41/2013.
A construção e a operação das instalações de revenda varejista de combustíveis
automotivos ficam dispensadas, respectivamente, das autorizações de construção (AC)
e de operação (AO), da ANP, devendo, entretanto, observar as normas e regulamentos
editados pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas; INMETRO; da
Prefeitura Municipal; do Corpo de Bombeiros competente; e do órgão ambiental
competente.
2.3. Operação do PRC – Posto Revendedor de Combustíveis.
2.3.1. Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis
A operação do PRC é definida por regulamentações da ANP, que foram sintetizadas em
uma Cartilha, emitida por esta entidade e que pode ser acessada através do próprio site
da ANP.
No exercício desta atividade deverão ser observadas, além do disposto na Resolução
ANP nº 41/2013 e nas legislações vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
As obrigações do Revendedor Varejista de Combustíveis Automotivos são explicitadas
no artigo 22, da Resolução ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013, e resumidas na
Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis.
2.3.2. Controle de estoque – LMC
Uma das obrigações do Revendedor, listadas na Resolução ANP nº 41/2013, com
potencial de prevenir impactos no meio ambiente, é a manutenção do registro diário dos
estoques e movimentação de compra e venda de produtos. A fidelidade destas
informações permitirá identificar a perda de produto, que poderá ser caracterizada como
vazamento ou desvio fraudulento de produto.
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O Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC é uma obrigação da Instrução
normativa anexa à Portaria no 26, de 1992, em vigor, que exige que o controle dos
últimos 6 meses esteja disponível no Posto Revendedor e que o LMC dos últimos 5 anos
esteja devidamente arquivado.
Outra obrigação igualmente importante para prevenção de impactos ambientais é aquela
estabelecida no artigo 22, incisos VII e VIII, da Resolução ANP nº 41/2013, que
classifica como responsabilidade do Revendedor, manter em perfeito estado de
funcionamento e conservação os equipamentos medidores e tanques de
armazenamento de sua propriedade, bem como os de terceiros cuja manutenção seja
de sua responsabilidade, assim como notificar o Distribuidor de combustíveis, caso o
equipamento seja de sua propriedade.
2.3.3. Comunicação imediata de incidentes
O PRC deve comunicar imediatamente à ANP os incidentes que envolvam unidades
próprias ou de terceiros, relativos a qualquer ocorrência, decorrente de fato ou ato
intencional ou acidental, envolvendo: risco de dano ou dano ao meio ambiente / saúde
humana; ou ocorrência de fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal próprio, para
terceiros ou para as populações
2.3.4. Controle da Qualidade
O controle da qualidade de combustíveis automotivos líquidos é regulamentado pela
resolução ANP no 09, de 07 de março de 2007, retificada em DOU 09.03.2007, que
implementa o Regulamento Técnico que trata do controle da qualidade do combustível
automotivo líquido adquirido pelo Revendedor Varejista para comercialização, definido
entre outros itens:
Os resultados das análises da qualidade deverão ser reportados em formulário
denominado “Registro de Análise da Qualidade”, cujo modelo consta do Regulamento
Técnico, e que os Registros correspondentes ao recebimento de combustível dos
últimos 6 (seis) meses deverão ser, obrigatoriamente, mantidos nas dependências do
Posto Revendedor
O Revendedor Varejista fica obrigado a manter, nas dependências do Posto
Revendedor, o Boletim de Conformidade, expedido pelo Distribuidor do qual adquiriu o
combustível, referente ao recebimento dos últimos 6 (seis) meses.
Ao Revendedor Varejista fica facultada a coleta de amostra testemunha.
2.3.5. Amostra-testemunha
Considerando que a amostra-testemunha se constitui em importante ferramenta para
rastreamento e identificação do responsável pela não conformidade do combustível
comercializado pelo revendedor varejista e pelo transportador-revendedor-retalhista
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(TRR), a Resolução ANP no 044, de 2013, define a obrigatoriedade e o processo de
amostra testemunha.
O Distribuidor tem responsabilidade de fornecer amostra-testemunha do produto
comercializado, que deve ser coletada de cada compartimento do caminhão-tanque,
imediatamente após o carregamento, na presença do Revendedor ou seu preposto.
O revendedor é responsável pela coleta da amostra-testemunha do combustível
recebido, que deve ser coletada de cada compartimento do caminhão-tanque, na
presença do Distribuidor ou seu preposto.
Nos dois casos, todos os envolvidos no procedimento devem assinar o formulário de
identificação da amostra-testemunha.
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MÓDULO - REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO
3. Seção - MTb – MINISTÉRIO DO TRABALHO – NORMAS REGULAMENTADORAS
3.1. Introdução
As Normas Regulamentadoras - NR, que foram criadas pela Portaria no 3.214 /1978,
do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de
observância obrigatória por todas empresas privadas e públicas e pelos órgãos
públicos que possuam empregados regidos pela CLT-Consolidação das Leis do
Trabalho.
Por parte do Empregador: O não cumprimento das disposições legais e
regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a
aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.
Por parte do Empregado: Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao
cumprimento de suas obrigações com a segurança do trabalho.
São atualmente 36 NRs, mas nem todas são aplicáveis à atividade de operação de
Postos de Serviços.
3.2. Síntese das NRs aplicáveis a Postos de Serviços
Comentários sobre as NRs aplicáveis à operação e manutenção de Postos de Serviços,
mas para seu melhor conhecimento é sugerido baixar os textos completos das NRs,
disponíveis no site do Ministério de Trabalho (http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-notrabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras).
Considerando a obrigatoriedade de atendimento às NRs, torna-se necessário a
disponibilidade para a fiscalização, no Posto de Serviços, da comprovação de todas as
exigências requeridas pelas mesmas.
3.2.1. NR 1 – Disposições Gerais
Define a obrigação do estrito comprimento das NRs por todas as empresas e seu
empregados e determina que Secretaria de Segurança e Saúde, do MTb, é
responsável por coordenar e controlar a sua implementação através das
Superintendências Regionais do Trabalho Emprego.
3.2.2. NR 2 – Inspeção Prévia
Determina que todo novo estabelecimento deve solicitar aprovação de suas
instalações ou de modificações significativas nas mesmas, ao órgão regional do
Ministério do Trabalho, que emitirá o CAI – Certificado de Aprovação de Instalações,
por meio de modelo disponível no próprio site do MTb. Na impossibilidade da
realização da inspeção prévia nas instalações antes do inicio das operações, o CAI
poderá ser substituído pela Declaração de Instalações, emitida pelo empregador.
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3.2.3. NR 3 – Embargo e Interdições
A SRTE (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego) poderá
interditar/embargar o estabelecimento, as máquinas ou setor de serviços, se a SRTE
demonstrar por laudo técnico que oferecem riscos para o trabalhador, e, neste caso, os
empregados mesmo afastados continuarão a receber os respectivos salários.
3.2.4. NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT)
A função do SESMT é promover ações de prevenção e correção dos riscos objetivando
assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores. Sua implantação depende da
gradação do risco da atividade principal da empresa, do número total de empregados
do estabelecimento e do ramo de atividade.
Para Postos de Serviços (categoria de risco 3) com mais de 100 funcionários o SESMT
se limita a um Técnico de Segurança do Trabalho. Para as grandes redes de Postos de
Serviços com mais de 250 funcionários, por estado, a tabela do Quadro II, da NR, deve
ser consultada.
3.2.5. NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
Todos os Postos (categoria de risco 3) com mais de 20 funcionários em regime da CLT
são obrigados a estabelecer uma CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças do trabalho.
A CIPA é formada por um representante da empresa (Presidente) e representantes
voluntários dos empregados, escolhidos por eleições e com mandato de um ano e
direito a uma reeleição (com direito a um ano de estabilidade).
Os membros da CIPA recebem obrigatoriamente um treinamento especializado de
20h/aula, cujo certificado deve ser renovado anualmente.
No caso do Posto não se enquadrar na exigência de constituição de CIPA, o mesmo
deverá ter obrigatoriamente um funcionário designado responsável, treinado em
20h/aula, responsável por orientar os demais colegas.
3.2.6. NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Os Postos de Serviços são obrigados a fornecer gratuitamente aos seus empregados
EPI - Equipamentos de Proteção Individual, para proteger sua saúde e integridade
física, cuja entrega deve ser devidamente registrada, para fiscalização futura do MTb.
Todo EPI fornecido deve ter o CA (Certificado de Aprovação). Os EPI deverão ser
definidos no PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, objeto da NR 9.
3.2.7. NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
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Torna obrigatório a realização de exames médicos nos funcionários. (Exames:
admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional).
Exames complementares poderão ser solicitados, a critério do médico do trabalho,
especialmente para frentistas potencialmente expostos a vapores de gasolina e outros
combustíveis (risco de benzeno).
O Posto de Serviços é obrigado a contratar um Médico do Trabalho para realizar
anualmente o PCMSO – Programa de Prevenção a Saúde Ocupacional, que ficará
também responsável pelos exames médicos obrigatórios dos empregados.
3.2.8. NR 8 – Edificações
Estabelece os requisitos técnicos mínimos nas edificações para garantir a segurança e
o conforto dos seus usuários. O Posto de Serviços, quando em construção,
manutenção ou reforma, é obrigado a seguir parâmetros mínimos de segurança e
conforto ambiental nas edificações em beneficio dos que nelas vão trabalhar
(resistência e prevenção de incêndio, proteção contra a chuva, insolação excessiva ou
falta de sol, proteção antiderrapante em pisos), observando sempre as lei e posturas
nos níveis federal, estadual e municipal.
3.2.9. NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
Obriga a elaboração e implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), que mapeia os riscos que envolvem o ambiente de trabalho, objetivando
definir medidas preventivas e de preservação da saúde e integridade do trabalhador.
Neste programa são definidas as medidas de proteção individuais (EPIs) e coletivas
para os empregados. Pela CLT o empregador tem a obrigação legal de comunicar aos
trabalhadores os riscos ambientais existentes.
Deve levar em consideração o Anexo II, da NR 9, referente a operação em atmosferas
com potencial contaminação com benzeno, que trazem impactos para as suas
operações.
O PPRA deve ser desenvolvido por Engenheiro/Técnico de segurança no trabalho.
3.2.10.

NR 10 – Instalações e Serviços Elétricos

Determina diretrizes e treinamentos mínimos de segurança para os profissionais que
trabalham com instalações elétricas, em qualquer uma de suas etapas: projeto,
execução, operação, manutenção, reforma e ampliação. O Revendedor deve exigir os
certificados de treinamento dos profissionais, próprios ou contratados, que irão
trabalhar nesta área.
3.2.11.

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
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Aplicável apenas a Postos de Serviços que operam com armazenamento de grande
quantidade de materiais, onde para a sua operação se empregam elevadores,
guindastes, transportadores de cargas ou via máquinas transportadoras como
empilhadeiras.
3.2.12.

NR12 – Máquinas e Equipamentos

Determina normas de segurança nos trabalhos com todo tipo de maquinário. No caso
de Postos de Serviço, os cuidados se estendem as maquinas e equipamentos das
lojas de conveniência. Especifica ainda treinamentos específicos para sua operação.
Os vários anexos da norma mostram os equipamentos de forma bem detalhada,
buscando padrão das medidas de prevenção, mas poucos são específicos de Postos
de Serviços.
3.2.13.

NR13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações

Estabelece exigências de inspeção e manutenção de caldeiras a vapor, vasos de
pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação,
inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores
Para Postos de Serviços, as exigências se aplicam aos compressores, tubulações e
cilindros de armazenamento de GNV, e aos compressores de ar comprimido cujas
características de pressão de operação e volume interno do reservatório, se
enquadrem nos parâmetros estabelecidos na norma.
3.2.14.

NR 15 – Atividades e Operações Insalubres

Define o termo insalubridade como trabalho em um ambiente que prejudica a saúde.
Pelo artigo 189, da CLT, os trabalhadores devem receber um adicional de
insalubridade não cumulativo com o adicional de periculosidade. A caracterização da
insalubridade necessita de laudo técnico emitido por um Médico do Trabalho ou do
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
3.2.15.

NR 16 – Atividades e Operações Insalubres

Define atividades ou operações consideradas perigosas, dentre outras, a operação em
postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos, conferindo aos
trabalhadores que se dedicam a estas atividades, adicional de periculosidade. A
caracterização ou descaracterização de periculosidade necessita de laudo técnico
emitido por um Médico do Trabalho ou do Engenheiro de Segurança do Trabalho.
3.2.16.

NR 17 – Ergonomia

Estabelece a implementação de medidas para adaptar o ambiente de trabalho às
necessidades de conforto, segurança e desempenho dos colaboradores.
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As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e
descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do
posto de trabalho e à própria organização do trabalho.
Para avaliar a adequação das condições de trabalho o Posto de Serviços deve realizar
a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as
condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma.
3.2.17.

NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis

Esta norma estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no
trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades com
inflamáveis e líquidos combustíveis. Utiliza o conceito Sistema Integrado de Gestão de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente. É a NR de maior impacto nos Postos de Serviços,
uma vez que exige investimentos em estudos técnicos, documentação e, em
treinamentos específicos de seus funcionários. Os treinamentos têm exigências
bastante especificas e carga horária elevada, e reciclagem periódica. O público alvo
deste treinamento inclui todos os funcionários e contratados, inclusive os motoristas
que transportam os referidos produtos.
3.2.18.

NR 23 – Proteção Contra Incêndios

Determina que todas as empresas devem possuir sistemas de proteção contra
incêndio, saídas suficientes para garantir rápida evacuação em caso de incêndio,
equipamentos de combate a incêndio e pessoal adequadamente treinado.
3.2.19.

NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Determina que os estabelecimentos devem garantir condições sanitárias e de conforto
nos locais de trabalho, através de instalações adequadas de banheiros, vestiários,
refeitórios e alojamento e outras questões de conforto saúde de seus funcionários.
3.2.20.

NR 25 Resíduos Industriais

Estabelece diretrizes para a eliminação dos resíduos gasosos, sólidos, líquidos de alta
toxicidade, periculosidade, risco biológico ou radioativo no ambiente de trabalho que
podem colocar em risco a saúde e bem-estar dos trabalhadores. A destinação dos
resíduos ser feita de acordo com o PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, que o Posto Revendedor é obrigado a implementar, por legislação específica,
e, de acordo, com as normas estaduais e municipais aplicáveis.
3.2.21.

NR 26 – Sinalização de Segurança

Padroniza a utilização de cores para a identificação de canalizações e equipamentos
de segurança, delimitação de áreas e avisos de riscos. O objetivo é a prevenção de
acidentes por distração, confusão ou fadiga do trabalhador e também dar atenção
especial aos produtos e locais perigosos.
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NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados

3.2.22.

Estabelece requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e o controle
dos riscos existentes, para garantir permanentemente a segurança e saúde dos
trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. Aplicável,
eventualmente, em serviço contratado em Postos de Serviços, referente a obras e
serviços com abertura de tanques, entrada em cisternas, etc..
NR 35 – Trabalho em Altura

3.2.23.

A norma estabelece requisitos mínimos e medidas de proteção para o trabalho em
altura, envolvendo o planejamento, a organização, execução e treinamento de
funcionários com carga horaria de 8 horas. Aplicável a atividades executadas acima de
2m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. No caso de Postos de
Serviços, incluem-se nesta categoria os serviços de retirada de amostra no topo de
caminhão tanque, serviços de limpeza e manutenção em telhados, coberturas, totens,
postes de iluminação, etc..
3.3. NR20 – Orientação da Fecombustíveis
A NR20 – Norma Regulamentadora 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com
Inflamáveis e Combustíveis é a NR que mais demanda providências do Revendedor,
nos aspectos de documentação, planejamento e treinamento da equipe de
empregados do Posto de Serviços, tendo como documento central o prontuário da NR
20.
A FECOMBUSTÍVEIS, com a participação do Sindicom, objetivando orientar o
Revendedor sobre a implementação da NR 20, implementou iniciativas que estão
disponibilizadas em seu site (www.fecombustiveis.org.br):
3.3.1.

Vídeo Introdutório.

Vídeo de orientação inicial para o Revendedor sobre as principais demandas da
norma regulamentadora e os impactos que podem decorrer de sua inobservância.
3.3.2.

Guia de Referências para Implementação da NR 20 em Postos de Serviços

Publicação com as orientações práticas para implementação da NR 20 onde o
Revendedor pode encontrar sugestão de formulários e as explicações necessárias
para implementação da norma e seu prontuário, que deve ser implementado e
devidamente atualizado pelo Posto de Serviços, para estar disponibilizado para
fiscalização do MTb.
Complementando o suporte à Revenda, foi desenvolvido um completo material base
para treinamento da equipe do Posto de Serviços, e são disponibilizadas turmas de
capacitação de instrutores para os Sindicatos locais implementarem seu programa
de treinamento para atender a Revenda.
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MODULO - REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO
4. Seção - INMETRO
4.1. Introdução
O INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia foi crido pela Lei
no 5.966/1973, como autarquia do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior
Na instalação e operação de um Posto de Serviços, o Revendedor deve estar atento às
portarias do INMETRO que regulamentam a aprovação dos seus equipamentos e
acessórios, regulamentam requisitos mínimos para instalação e retirada de sistema de
armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC), assim como definem os
requisitos de controle metrológicos de seus equipamentos de abastecimento (bombas
medidoras e acessórios). Assim sendo, deve ser exigida a comprovação da certificação
dos equipamentos e serviços, quando requeridos pelo INMETRO.
O INMETRO tem autoridade de aplicar medidas punitivas, sempre que encontrar em
suas inspeções, desvios de sua regulamentação, inclusive com penalidades que podem
interromper provisoriamente a operação de bombas e, em situações excepcionais, do
próprio Posto Revendor.
As portarias do INMETRO estão disponibilizadas sítio www.inmetro.gov.br ou em seu
endereço “Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
Inmetro Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade – Dipac - Rua Santa
Alexandrina no 416 – 8o andar – Rio Comprido 20261-232 Rio de Janeiro/RJ”
4.2. Síntese das Portarias aplicáveis a Postos de Serviços
4.2.1. Portaria no 009, de 04 de janeiro de 2011 - Requisitos de Avaliação da
Conformidade para o Serviço de Instalação e Retirada de SASC, que de acordo com a
CONAMA 273/00, somente podem ser realizadas por empresas certificadas.
Obriga a certificação compulsória de empresas para realização de serviço de instalação
e retirada de SASC.
Atribui ao INMETRO e as entidades por ele conveniadas a responsabilidades de
fiscalização do atendimento a Portaria.
Define que infrações aos dispositivos desta Portaria e dos seus requisitos estão sujeitas
às penalidades da Lei 9.933 / 1999.
Introduz a obrigatoriedade do “Atestado de conformidade do serviço realizado”, que
deve ser exigido pelo Posto de Serviços, e estar disponível para fiscalização.
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Define o processo de “Certificação das instaladoras pela OAC”, e seus processos de
auditoria de conformidade.
Introduz e regulamenta o “Selo de Identificação da Conformidade” no atestado
obrigatório de da conformidade do serviço realizado, que deverá constar no Certificado.
4.2.2. Portaria no 011 de 11 de janeiro de 2012 – Revisa os requisitos de avaliação de
conformidade para os serviços de teste de estanqueidade em instalações subterrâneas
de armazenagem de combustíveis, definidos pela Portaria 009 / 11.
4.2.3. Portaria no 259, de 24 de julho 2008. Estabelece os critérios para avaliação da
conformidade de serviço de ensaio de estanqueidade exclusivamente em instalações
subterrâneas, nos postos revendedores e de abastecimento de combustíveis líquidos,
verificados do através do mecanismo de certificação compulsória, em atendimento à
Resolução do CONAMA 273 / 00.
4.2.4. Portaria no 023 de 25 de fevereiro de 1985 – Estabelecem as condições que as
bombas medidoras para combustíveis líquidos e seus componentes e acessórios devem
satisfazer, sob a ótica da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução
CONMETRO no 01/82. Definindo:
Componentes, acessórios e termologias de operação e controle das bombas utilizadas
nesta normativa.
Classificação das bombas quanto finalidade, capacidade de abastecimento, tipo de
instalação, quanto a indicação e principio de funcionamento e indica os limites de
utilização, requisitos de construção.
Inscrições obrigatórias na bomba e seus componentes e acessórios.
Requisitos para aprovação do modelo no Inmetro, seu exame inicial, aferições
periódicas / eventuais, tolerâncias admissíveis e sistema de selagem e as condições de
utilização e disposições geral.
4.2.5. Portaria no 559, de 15 de dezembro de 2016 - Aprova o Regulamento Técnico
Metrológico (RTM) estabelecendo os requisitos técnicos, metrológicos e de segurança
de software e hardware aplicáveis às bombas medidoras de combustíveis líquidos
utilizadas nas medições de volume. Define o prazo limite de utilização das bombas
medidoras de acordo com o ano de fabricação.
4.2.6. Portaria no 037, de 16 de fevereiro de 2005 - Estabelece os requisitos para
avaliação da conformidade dos componentes dos sistemas de descarga e de
abastecimento de combustíveis, nacionais ou importados, destinados à instalação
subterrânea, em posto revendedor, posto de abastecimento e instalação de
transportador revendedor retalhista.
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4.2.7. Portaria no 179, de 18 de maio de 2010. Aprova a revisão dos requisitos de
avaliação da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas
condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis.
Institui a certificação compulsória para equipamentos elétricos para atmosferas
explosivas, inclusive para equipamentos importados. Isto significa que todos os
equipamentos utilizados nas áreas classificadas do Posto de Serviços, de acordo com a
norma ABNT NBR 14639 e detalhadas no Módulo Segurança - Item 1, deste Manual,
devem ser certificados.
Determina que a fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta Portaria,
em todo o território nacional, estará a cargo do INMETRO e das entidades de direito
público a ele vinculadas por convênio de delegação.
4.2.8. Portaria no 185 ,de 04 de dezembro de 2003. Aprova regulamento que
estabelece os requisitos para avaliação da conformidade de tanques de armazenamento
de combustíveis, nacionais ou importados, destinados à instalação subterrânea em
posto revendedor, posto de abastecimento e instalação de Transportador Revendedor
Retalhista (TRR).
4.2.9. Portaria no 186, de 04 de dezembro de 2003. Aprova regulamento que
estabelece os requisitos para avaliação da conformidade dos tubos e conexões que
constituem as tubulações não-metálicas, nacionais ou importados, utilizados nos
sistemas de descarga e de abastecimento de combustíveis automotivos, destinados à
instalação subterrânea em posto revendedor, posto de abastecimento e instalação de
Transportador Revendedor Retalhista (TRR).
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MÓDULO - REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO
5. Seção - Legislação Ambiental
5.1. Introdução
Acompanhando a crescente preocupação internacional com o meio ambiente a sociedade
brasileira também passou a exigir maior atenção de seus governantes com relação ao tema,
motivando a legislação brasileira a criar mecanismos mais efetivos de proteção ao meio
ambiente
5.2. Principais legislações
1981 - Lei no 6938 - Lei Nacional do Meio Ambiente
Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente introduzindo o conceito de
responsabilidade objetiva do poluidor (responsabilidade independente da efetiva
existência de culpa), criando ainda o SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente e
o CONAMA – Conselho Nacional de Meio ambiente. Artigo 14 - “...é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil ou criminal,
por danos causados ao meio ambiente”.
1988 - Constituição Federal - artigo 225.
Reflete o equilíbrio ambiental que passou a ser considerado “essencial à qualidade de
vida”, sendo a sua defesa e preservação deveres do Poder Público. Art. 225, § 3: “As
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar o dano causado”.
1998 - Lei no 9.605 - Lei de Crimes Ambientais
Define sanções criminais aplicáveis às atividades lesivas ao meio ambiente a todo
aquele que polui ou degrada o meio ambiente, sem com isto revogar a lei 6.938/81
(Politica Nacional de Meio Ambiente), que obriga as reparações civis decorrentes de
atos danosos ao meio ambiente.
Inclui entre os responsáveis, do ponto de vista criminal, não somente o poluidor direto
como também outros agentes que, sabendo da conduta criminosa, tivessem se omitido,
deixando de impedir a prática da mesma quando estava ao seu alcance interrompê-la
ou evitá-la.
Entre eles se incluem o diretor, administrador, gerente ou mandatário do
empreendimento. Enfim, todo aquele que comete crimes ambientais ou falta com a

Módulo - Regulamentação e Legislação
Seção - Meio Ambiente

Pag. 1

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

ação para combatê-los, conforme previsto na citada lei, pode vir a sofrer sanções
criminais.
1989 - Lei no 7.735 – Criação do IBAMA
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis),
responsável pela execução da Lei Nacional do Meio Ambiente, passando a atuar em
conservar, fiscalizar, controlar e fomentar o uso racional dos recursos naturais
Durante as décadas de 1980 e 1990, surgiram diversas leis, decretos e regulamentos
de controle do uso dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente. Dentre as
normas criadas, destacaram-se a obrigatoriedade de cadastramento das empresas com
atividades potencialmente poluidoras e a revisão da obrigatoriedade Licenciamento
Ambiental, junto aos órgãos ambientais, para o desempenho de suas atividades
(Resoluções CONAMA no 327 e no 237)
5.3. Licenciamento Ambiental
1997 – Resolução CONAMA nº 237 – Licenciamento de Empreendimentos em
Geral
O CONAMA considerando a necessidade de: Revisão dos procedimentos e critérios de
licenciamento ambiental, de Incrementar a utilização do licenciamento como
instrumento de gestão ambiental, e de Integrar a atuação dos órgãos ambientais
competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente na execução da Política Nacional
do Meio Ambiente, publicou a resolução CONAMA no 237, onde foram introduzidos
entre outros itens:
 Prévio licenciamento pelos órgãos ambientais para atividades potencialmente
poluidoras;
 Estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA) para atividades potencialmente
causadoras de significativa degradação ambiental;
 Definição das competências de licenciamento entre IBAMA, órgãos estaduais e
municipais;
 As três categorias de licença ambiental: LP - Licença Previa, LI – Licença de
Instalação e LO – Licença de Operação.
 O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma
licença expedida. (http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html)
2000 – Resolução CONAMA no 273 – Licenciamento de Postos de Serviços
Originalmente os Postos de Serviços e atividades de características similares não
estava enquadrados na Resolução no CONAMA 237, mas o CONAMA, face a
quantidade e visibilidade deste tipo de atividade, entendeu que haveria necessidade de
regulamentar o seu licenciamento, criando um grupo de trabalho que publicou a
Resolução CONAMA no 273/00, que definiu:

Módulo - Regulamentação e Legislação
Seção - Meio Ambiente

Pag. 2

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017



A localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos
revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e
postos flutuantes de combustíveis dependerão de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente.



Todos os projetos deverão obrigatoriamente seguir as normas ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas.



No caso de desativação, os estabelecimentos ficam obrigados a apresentar um
plano de encerramento de atividades a ser aprovado pelo órgão ambiental
competente.
Obrigatoriedade de certificação para equipamentos e seus instaladores no âmbito
do Sistema Brasileiro de Certificação.
Serão emitidas os três tipos de licença já previstas na Resolução CONAMA no 237:
LP – Licença Prévia, LI – Licença de Instalação e LO – Licença de Operação
Foram introduzidas como pré-requisito para obtenção da LO: Plano de manutenção
de equipamentos e procedimentos operacionais; Plano de resposta a Incidentes;
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e programa de treinamento em
operação,
manutenção
e
resposta
a
incidentes.
(http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res00/res27300.html)






5.4. Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010
A Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe sobre os princípios, objetivos
instrumentos e diretrizes relativos à gestão integrada de resíduos e ao gerenciamento
específico de resíduos sólidos, com enfoque especial os perigosos, definindo:





As responsabilidades dos geradores e do poder público, e os instrumentos
econômicos aplicáveis.
Princípio do Poluidor-Pagador, pelo qual todo aquele que explora atividade
potencialmente poluidora tem o dever de prevenir, reprimir e reparar os danos dela
oriundos, além das sanções administrativas e penais.
Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, e dos consumidores finais no manejo dos resíduos
sólidos (produtos e embalagens).

Principais instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:





Gerenciamento de Resíduos Sólidos (a nível estadual, municipal e empresarial);
Inventários e o Sistema Anual Declaratório de Resíduos Sólidos;
Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos (SINIR);
Acordos Setoriais para as cadeias críticas (atualmente: lubrificantes e suas
embalagens, lâmpadas de vapores, embalagens em geral, eletroeletrônicos e
remédios)
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Monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária pelos diversos
níveis do governo
Educação ambiental.

5.5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS
Estão sujeitos à elaboração de PGRS os estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços, entre eles incluídos os Postos de Serviços, que gerem resíduos perigosos
ou não perigosos, mas que por sua natureza, composição ou volume, não sejam
enquadrados como resíduos domiciliares, alvo da coleta pelo poder público municipal.
O PGRS atenderá ao disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos do respectivo Município, mas a inexistência do mesmo não exime o
empreendimento da elaboração, implementação e operacionalização do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos.
Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as
etapas do PGRS, assim como a adequada disposição final dos rejeitos, será designado
um responsável técnico habilitado (conforme determinado em Termo de Referência do
município), que ficará responsável por mantê-lo atualizado e disponível aos órgãos
competentes e manter o sistema declaratório atualizado em uma periodicidade de, no
mínimo, anual.
O PGRS é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento
ou
atividade
pelo
órgão
competente
do
SISNAMA.
(http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636)
5.6. Responsabilidades Ambientais
Conjunto de atitudes, individuais ou empresarias, voltado para o desenvolvimento
sustentável do planeta, promovendo o crescimento econômico ajustado à proteção do
meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras.
5.6.1. Tríplice responsabilidade por danos causados ao meio ambiente
As responsabilidades sobre as atividades lesivas ao meio ambiente são definidas pelas
leis acima citadas, e divididas em 3 (três) categorias distintas. Destaca-se que a
responsabilização civil ou administrativa não exclui a penal (art. 225, §3º, CF/88) e que o
agente causador da degradação deve assumir os riscos de sua atividade e arcar com
todos os prejuízos em matéria ambiental.
5.6.2. Responsabilidade Administrativa
Decorrência de infração a regramentos administrativos, sujeitando-se o infrator a
sanções de cunho administrativo, (advertência, multa simples, interdição de atividade,
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etc.). Os processos administrativos podem correr paralelamente ao pagamento de
multa imposta pelos órgãos competentes conforme a lei complementar n o 140/2011.
5.6.3. Responsabilidade Civil
Decorrente da existência da ação lesiva ao meio ambiente, do dano e do nexo com a
fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação. Comprovado o
dano ambiental, é necessário caracterizar a relação de causa e efeito entre o
comportamento do agente e o dano dele advindo, mas não é imprescindível que seja
evidenciada a prática de um ato ilícito; basta que se demonstre a existência do dano
para o qual exercício de uma atividade perigosa exerceu uma influência decisiva.
5.6.4. Responsabilidade Criminal
Decorrentes de crimes ambientais que se encontram prioritariamente na Lei nº 9.605/98,
além de outros tipos no próprio Código Penal e outros instrumentos. Certos crimes
ambientais podem ser praticados tanto na esfera dolosa (dano ambiental intencional)
quanto na culposa (dano ambiental não intencional). A definição da responsabilidade
criminal da pessoa física ou jurídica é realizada por um processo na esfera criminal.
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MÓDULO - CARACTERÍSTICAS E EQUIPAMENTOS DE POSTO DE SERVIÇOS
1. Seção - CARACTERÍSTICAS DE UM POSTO DE SERVIÇOS
1.1. Introdução
O posto de serviços apresenta características singulares em face de sua operação de
revenda de combustíveis e prestação de serviços complementares ao automobilista que
vão desde a calibragem de pneus até ofertas como a loja de conveniências e outros
tipos de comércio. Suas características variam também com relação a sua localização,
em áreas urbanas, estradas e marinas ou portos.
Este comércio se caracteriza como de utilidade pública, realizado numa área
considerada como tendo potencial risco de acidentes e potencial impacto ao meio
ambiente, com elevado acesso de veículos e pedestres.
Seu projeto e construção são regulamentados pela Resolução CONAMA 273/2000,
regulamentações do setor de construção da prefeitura local, órgãos ambientais
municipal e estadual, ANP, seguindo normas técnicas definidas pela ABNT, INMETRO,
Corpo de Bombeiros, etc.
Este módulo apresenta suas características básicas e discorre sobre os seus principais
equipamentos.
1.2. Acesso ao Posto de Serviços
1.2.1. Posto de Serviços Urbano
Localizados em esquinas ou centro de terreno
necessitam de acesso pleno aos logradouros,
de forma a permitir o acesso fácil e seguro dos
veículos que a eles adentram, que apesar de,
normalmente, o fazerem em baixa velocidade,
se vem obrigados a cruzar as calçadas por onde
pedestres circulam e, adentrar novamente os
logradouros adjacentes sem provocar acidentes,
que em alguns casos podem ser graves.
Este conflito de fluxos de veículos, pedestres e ciclistas necessita ser levado em
consideração por ocasião do projeto do Posto, definindo e delimitando, sempre que
possível, os acessos por meio de agentes limitadores como ilhas de jardins e outros.
1.2.2. Posto de Serviços em Estradas ou Vias de Alta Velocidade
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O acesso a estes postos além das características
acima, necessita considerar as regulamentações
do Departamento de Estradas de Rodagem, que
define projetos específicos de “pista de
desaceleração de veículos”, visando reduzir a
velocidade de entrada dos veículos no Posto.
Considerando que, de forma geral, têm elevada frequência de acesso de veículos de
grande porte como caminhões e carretas, o dimensionamento de sua pista deve
atender às características deste tipo de veículos, e cuidados especiais devem ser
tomados para evitar o conflito entre eles e veículos de passeio.
1.2.3. Posto de Serviços em Marinas, Iate Clubes e Portos
Para estes Postos, além das características definidas para os Postos Urbanos, seu
acesso deve se submeter às regulamentações definidas pelas marinas, iates clubes e
portos, e atender aos cuidados demandados pelas características de suas áreas
limítrofes com o corpo d’água adjacente.
1.3. Área de Armazenamento de Combustíveis
Região do Posto onde se situam os tanques e a descarga de combustível líquido,
caracterizada como a área de maior risco do posto de serviços em função da
movimentação de grande volume de combustíveis.
A área de armazenamento subterrâneo de produto é a área de maior risco de
contaminação ambiental através de vazamentos de tanques e tubulações ou, ainda, de
transbordamentos durante a descarga do caminhão tanque.
Está área, sempre que possível, deve ser localizada em um local que permita o fácil
acesso de entrada e saída dos caminhões de transporte de combustíveis, levando em
consideração que estes necessitam estacionar de forma a poder, em caso de
emergência, ter livre acesso de saída.
De uma forma geral os tanques são localizados de forma agrupada de modo a minimizar
a movimentação do veiculo de entrega no interior do posto, assim como minimizar o
custo de tubulações.
1.4. Área de Abastecimento
1.4.1. Pista de Abastecimento de Veículos
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A pista de abastecimento de veículos deve ser
sempre projetada no local do posto de melhor
acesso, sem conflitos com a área de descarga de
caminhões, sejam de combustíveis ou de outro tipo
de carga. É necessariamente construída de
concreto armado, de forma a evitar que potenciais
transbordamentos dos tanques dos veículos
durante o abastecimento venham a contaminar o
solo.
Deve haver a preocupação com o desnível em relação aos logradouros e as demais
construções do Posto.
1.4.2. Sistema de Drenagem da Pista de Abastecimento do Posto
De acordo com a ABNT NBR 14605 – Sistema de drenagem oleosa, as águas da chuva
ou de lavagem da pista de abastecimento não devem ser conduzidas diretamente para o
sistema público de captação de águas pluviais.
Caso haja uma canaleta de captação de água
internamente à projeção da cobertura, esta
também deve ser de concreto, ter um caimento
suficiente para garantir o escoamento para ela e
dela para o sistema de drenagem oleosa do posto
destinado a direcionar a água para o SAO Sistema Separador de Água e Óleo.
Existe também, embora pouco usual, a drenagem realizada por ralos centrais na pista
com o mesmo objetivo. Destaca-se que o sistema de drenagem oleosa não é projetado
para receber as águas pluviais advindas das coberturas ou dos demais pisos.
1.4.3. Ilha de Bombas
A pista de abastecimento é uma das áreas do
posto que concentra a maior quantidade de
equipamentos do Posto, as bombas de
abastecimento,
filtros
e
outros.
Estes
equipamentos por uma razão de operação segura
e manutenção adequada devem estar localizados
em ilhas, que são pisos com uma elevação de
aproximadamente 10 cm.
1.4.4. Cobertura de Bombas
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A cobertura de bombas destina-se a prover uma
área de proteção do sol e intempéries para o
cliente do posto e seus funcionários. Normalmente
são edificadas em estrutura metálica, forradas com
laminas de PVC.
A iluminação da pista sob a cobertura é um
importante item tanto para operação segura do
posto bem como para os aspectos de imagem e
atratividade para o cliente.
1.5. Áreas de Serviços Complementares ao Automobilista
1.5.1. Troca de Óleo
Normalmente é localizada em área incorporada a
edificação do Posto, ou em prédio adjacente.
Alguns postos optam por instalar um elevador de
veículos para troca de óleo em uma área na pista
do posto ou por utilizar máquinas de troca de óleo
por sucção que podem ser utilizadas até na pista
de abastecimento.
O óleo usado deve ser recolhido em recipientes adequados que, quando cheios, devem
ser esvaziados em tanques específicos para este fim, aéreos, subterrâneos ou, então,
tambores.
Esta área, seja em edificações ou não, necessariamente terá piso impermeável com
sistema de canaletas direcionando a água servida para o SAO - Sistema Separador de
Água e Óleo.
1.5.2. Lavagem de Veículos
Normalmente posicionada em uma área que não
prejudique
o
acesso
dos
veículos
ao
abastecimento ou o fluxo de veículos dentro do
posto. Em geral possui divisórias envidraçadas ou
paredes azulejadas para separa-la do restante do
posto evitando o respingo em áreas como a de
abastecimento, de loja, ou outros serviços.
Devem ser planejadas de forma que as filas de espera para lavagem não interfiram no
acesso aos demais serviços do posto, especialmente às áreas de abastecimento,
lubrificação de veículos e lojas de conveniências.
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Devem ser pavimentas em sua totalizada com concreto, de forma que a água
contaminada com shampoos, sujeira e óleo não penetre no solo e venha a contaminar a
água subterrânea.
A área de lavagem deve ser circundada por canaletes de captação das águas utilizadas
na lavagem, que devem ser destinadas a um sistema de tratamento ou a um sistema de
separação de água e óleo.
Sistema de Tratamento: O sistema de tratamento é composto por filtros especiais para
retirada das partículas sólidas que ela possa ser armazenada para utilização futura no
processo de lavagem gerando significativa economia no custo de água. Em alguns
Municípios a destinação da água de lavagem para tratamento e reaproveitamento é
obrigatória.
Sistema de separação de água e óleo: A água da área de lavagem contaminada e
oleosa, proveniente desta atividade, deve ser conduzida para uma caixa separadora de
água e óleo exclusiva para lavagem de veículos, precedida de caixas de areia
destinadas a reter as partículas sólidas do processo de lavagem.
A rede elétrica do local exposta a água da lavagem deve ser protegida de intempéries
na totalidade de seus componentes: fiação, interruptores, caixas de passagem e etc.
Não deve possuir nenhuma fiação exposta, lâmpadas ou bocais expostos ou qualquer
outro componente elétrico, que ao ser atingido por água, possa ocasionar um curtocircuito ou choques elétricos.
1.5.3. Aspiração de Veículos e Polimento
São serviços complementares à lavagem do veiculo, normalmente realizados em áreas
adjacentes onde haja espaço para o acabamento da lavagem dos veículos. Especial
atenção deve ser tomada em relação ao lixo e rejeitos sólidos oriundos da limpeza dos
veículos. Deve haver recipientes disponíveis e bem sinalizados para o descarte do lixo.
1.5.4. Calibragem de Pneus
Usualmente
posicionada
próximo
ao
estacionamento ou ao acesso de saída do posto.
Entretanto, deve-se ter a preocupação de projetala de forma a não interferir no fluxo normal de
circulação de veículos no posto.
Alguns postos optam por instalar o calibrador de
ar nas colunas da cobertura ou mesmo utilizar
calibradores portáteis recarregáveis.
1.6. Áreas de Conveniência
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1.6.1. Estacionamentos para Clientes e para Descarga de Produtos
Os estacionamentos para a descarga de produtos
e para clientes exigem um planejamento minucioso
do fluxo de veículos, pedestres e a localização e
dimensionamento de áreas de estacionamento, de
forma a eliminar riscos de abalroamentos de
veículos e atropelamentos de pedestres, além de
congestionamentos na área de abastecimento.
1.6.2. Áreas da Loja de Conveniência
As lojas de conveniência deixaram de ser apenas uma oferta complementar para ser um
dos atrativos do posto de serviços, e as suas dimensões dependem da disponibilidade
de área no posto.
A loja de conveniências demanda um depósito para produtos gelados e naturais, que
deve ser fisicamente separado dos produtos para os automobilistas. Os produtos
gelados podem ser armazenados em freezers (série de geladeiras com portas especiais
de vidro transparente, ou em lojas maiores, em walkin-coolers (compartimentos
refrigerados a baixa temperatura, com acesso para dentro do depósito e portas
especiais de vidro).
De uma forma geral as salas de vendas das lojas
de conveniências dispõem de 3 áreas distintas:
área de refrigerados, área de gondolas de
produtos e área de alimentação.
Postos de menor dimensão optam por uma sala de
vendas com características diferenciadas.

Embora não seja usual, alguns postos optam por lojas com outros tipos de ofertas como
farmácias, lojas de peças, lojas de artesanatos restaurantes, lanchonetes e outras.
1.7. Circulação e Saída de Veículos
O projeto do posto deve buscar atender ao
requisito básico de um fluxo direto e livre, com
espaços bem dimensionados, permitindo aos
veículos acessarem as diversas áreas do posto
sem necessidade de manobras.
O fluxo deve ter uma única direção, do acesso à
saída do posto.
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O projeto também deve prever espaço para o
trânsito do caminhão-tanque dentro do posto e
uma área para descarga nos tanques, onde o
caminhão deverá ficar estacionado enquanto
ocorre a operação de descarga nos tanques.
O caminhão tanque nunca deve fazer manobra
dentro do posto. Em casos extremos deve ser
providenciado auxílio ao motorista para a
realização desta manobra.

Saída – Esta área, como a área de acesso,
caracteriza-se pelo cruzamento de veículos sobre
a calçada, neste caso para sair do posto. Especial
atenção deve ser tomada com relação a riscos de
acidentes envolvendo pedestres e veículos.
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MÓDULO – CARACTERÍSTICAS E EQUIPAMENTOS DE POSTOS DE SERVIÇOS
2. Seção - CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE POSTOS DE SERVIÇOS
2.1. Introdução
O posto de serviços demanda, nas diversas áreas mencionadas na Seção 1 deste
Módulo, uma ampla lista de equipamentos específicos para cada atividade realizada
nestas áreas.
Destaca-se que alguns destes equipamentos necessitam ter características específicas
de segurança por operarem com produtos inflamáveis, e outros, por atuarem na venda
de produto ao consumidor, requerem requisitos especiais de metrologia.
Desta forma, a Resolução Conama 273 estabelece que os mesmos devem atender aos
requisitos da normas da ABNT, e a Secretaria de Fazenda e o Código de Defesa do
Consumidor exigem obediência aos regulamentos do INMETRO - Instituto Nacional de
Metrologia.
Esta seção apresenta as características básicas dos equipamentos e os principais riscos
de sua utilização na operação do posto.
2.2. Equipamentos de Sinalização no Acesso ao Posto de Serviços
A sinalização de acesso de um posto de serviços prevê equipamentos específicos para
veicular o nome do posto e a bandeira a que está vinculado, assim como os preços dos
combustíveis comercializados.

Sinalização de acesso e preço

Sinalização de piso

Nesta área é, também, necessária a sinalização da velocidade limite para os veículos e
os cuidados com a segurança e prevenção de acidentes na movimentação de veículos e
pedestres.
2.3. Equipamentos de Descarga e Armazenamento de Combustíveis
2.3.1. Tanques de Armazenamento de Combustíveis:
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Por menor o posto que ofereça os quatro combustíveis líquidos, utilizando os
tanques usuais de 15.000 litros, o mesmo necessita ter a capacidade de
armazenamento de 60 m3.
À medida que cresce o volume de vendas do posto, cresce também sua
tancagem e também o número de tanques por produto. Uma demanda de três
tanques por produto pode levar a uma capacidade total de armazenamento de
cerca de 200 m3.
2.3.2. Tipos de Tanques e sua Instalação
Para garantir a estanqueidade destes tanques, a Resolução CONAMA 273
elegeu as normas ABNT e o INMETRO para definir as exigências de fabricação,
instalação e teste dos mesmos.
De acordo com Norma ABNT NBR 13786, os tanques definidos para este tipo
de armazenamento terão sua parede estrutural em aço carbono, e podem
possuir ter dois tipos de proteção ambiental.


Tanques revestidos: Os que recebem proteção em revestimento simples
em fibra de vidro, diretamente aplicado sobre a parede estrutural.


Tanque com dupla contenção
(jaquetados): Os que recebem um
revestimento absorvente e permeável,
entre a parede estrutural e o
revestimento de fibra de vidro que tem
contato com o solo permitindo que,
em caso de vazamento, o produto flua
pelo interstício, e seja identificado por
sensores eletrônicos. Fabricados de
acordo com a norma ABNT NBR
16161.

Os tanques são, em geral, instalados em grupos, na área de armazenamento,
de forma a:





Concentrar estes equipamentos em uma mesma área, localizada de modo
que permita a fácil entrada e saída dos caminhões tanque, considerando a
necessidade destes veículos estacionarem de forma a poder, em caso de
emergência, ter livre acesso à saída.
Minimizar os custos de instalação, sempre que possível em distância segura
da área de abastecimento;
Tornar a descarga de produto mais eficiente e segura, com a minimização
da movimentação do caminhão tanque durante a operação.
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Os tanques, de acordo com a classificação do posto conforme a norma
ABNT NBR 13786, devem possuir parede simples ou parede dupla.

2.4. Tubulações e Acessórios para Instalação de Tanques
2.4.1. Tubulações de Descarga e Sucção de Produtos dos Tanques
As tubulações dos tanques em tubos metálicos tradicionalmente utilizados nos
postos de serviços, sempre foram a maior fonte de vazamentos, geralmente, nas
emendas (conexões) ou provocados pela corrosão. Desta forma a norma NBR
13783, passou a especificar a utilização de tubos de polietileno de alta densidade
(PEAD), com revestimento interno de material não permeável (liner), para a sucção
entre os tanques e as bombas, bem como para as tubulações de descarga remota
e ligações do filtro.

Estas tubulações não sofrem o ataque de corrosão e, por suas características de
flexibilidade, tornam-se mais resistentes ao trabalho natural do solo sob condições
de tráfego pesado.
A instalação das tubulações é sempre projetada sem emendas (pontos fracos)
entre o ponto de origem e o de destino, e toda emenda somente pode ser
realizada dentro de uma câmara de contenção (compartimento estanque de
proteção denominado sump), também confeccionados em PEAD.
2.4.2. Sumps do Sistema de Armazenamento Subterrâneo
2.4.2.1.

Sumps e suas Características

São recipientes estanques destinados a conter pequenos vazamentos de produto
entre o segmento subterrâneo e equipamentos do posto. São fabricados em PEAD,
da mesma forma que as tubulações, mas com diferentes características físicas. Os
pontos de acesso entre as tubulações de PEAD e os sumps são realizados por
peças de borracha especial, denominadas “boots” ou flanges de vedação, que
devem ser sempre inspecionadas, pois são o ponto fraco da instalação.
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O sump permite uma rápida visualização de seu interior e possibilita identificar e
corrigir qualquer eventual vazamento de produto, evitando, assim, a contaminação
do solo.
O sump pode ter instalado em seu interior um sensor eletrônico de detecção de
vazamentos.
2.4.2.2.

Sump de Acesso à Boca de Vista do Tanque (Sump de Tanque)

Sump instalado sobre a boca de visita do
tanque de onde partem todas as tubulações.
Deste sump partem todas as tubulações de
PEAD que vão diretamente, sem emendas,
para a base das bombas e os respiros dos
tanques.
2.4.2.3.

Sump das Unidades Abastecedoras (Sump de Bombas)

Sump instalado sob a base das bombas com o
objetivo de permitir a transição da tubulação de
PEAD que vem diretamente do tanque de
armazenamento com as conexões da bomba
tendo ainda o objetivo de conter qualquer
vazamento ocorrido nestas conexões e na
própria bomba.
2.4.2.4.

Sump das Unidades de Filtragem (Sump de Filtros)

Sump instalado sob a base dos filtros com o
objetivo de permitir as transições da tubulação
de PEAD que vem diretamente do tanque de
armazenamento com as conexões de entrada
e saída do filtro para a bomba tendo ainda o
objetivo de conter qualquer vazamento
ocorrido nestas conexões.

2.4.2.5. Câmara de Contenção da Descarga do Caminhão (Spill de
Descarga)
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Câmara de contenção instalada na boca de
descarga do tanque com o objetivo de conter
eventuais pequenos vazamentos ocorridos na
conexão entre o adapter do tanque e o
cachimbo do mangote do caminhão tanque.
Este equipamento é projetado para pequenos
volumes, não estando desta forma apto para
conter transbordamentos de tanques ou da
ruptura de mangote.
2.4.2.6.

Sump de Boca de Medição (Spill de Medição)

Sump instalado na boca de medição do tanque
com o objetivo de conter eventuais pequenos
respingos durante a operação de medição de
tanques com a régua calibrada.

2.4.3. Respiro dos Tanques
Os respiros dos tanques são tubulações que levam para a atmosfera os vapores
existentes no espaço vazio dos tanques, quando estes recebem uma descarga de
produto, e por outro lado, permitem a entrada de ar nos tanques sempre que uma
bomba abastece um veiculo.
As tubulações de respiro são concentradas em
uma área onde a saída dos vapores cause o
menor impacto para a vizinhança, normalmente
junto ao limite do terreno, podendo por opção do
projetista / revendedor ser localizada sobre a
cobertura da área de abastecimento. Estas
tubulações iniciam subterrâneas em PEAD, até
atravessarem a pista do posto, e daí em diante são
de aço galvanizado.
2.4.4.

“Adapter” de Descarga nos Tanques
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A descarga de produto do caminhão tanque para o
tanque subterrâneo do posto é realizada por um
mangote que dispõe em sua extremidade de um
equipamento para garantir a estanqueidade
durante a descarga, denominado, pela sua forma,
“cachimbo”. A tubulação do tanque que recebe o
produto dispõe do complemento deste sistema de
descarga segura denominado “adapter” (peça de
conexão segura com o cachimbo do mangote do
caminhão).
2.5. Equipamento de Medição e Monitoramento de Tanques
2.5.1. Régua Milimetrada Aferida
São réguas fabricadas em alumínio ou madeira,
com divisões em milimetros, aferidas pelo
INMETRO, utilizadas para a medição manual dos
tanques e cálculo do volume armazenado, através
da tabela de arqueação. (resultante de arqueação
do tanque)
2.5.2. Equipamentos Eletrônicos de Medição de Tanques (Veeder-Root e
similares)
São equipamentos eletrônicos destinados a
suportar o gerenciamento de inventário de
combustíveis. De uma forma geral, os fabricantes
oferecem a facilidade de uma ferramenta em
módulos integrados, que permite ao posto de
serviços escolher o conjunto de módulos que
melhor atenda a sua necessidade.
O modulo básico oferece a medição do volume dos tanques a distância, e que pode ser
acrescentado de módulos de: calibração automática de tanques; gerenciamento
automático de inventários de combustíveis; reconciliação do inventário do negócio;
módulo que interage diretamente com os totalizadores eletrônicos das bombas;
detecção de vazamentos 24 horas sem a paralização da operação do tanque; detecção
de vazamento estatística contínua e outros recursos, dependendo do fabricante.
2.5.3. Sondas de Detecção de Vazamento e Medição de Tanques
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São acessórios do sistema instalados no interior
dos tanques, realizando informações sobre a
variação de nível de produtos, ou ainda no
interstício dos tanques, sumps e outros para
identificar vazamentos de linhas.

2.6. Bomba de Abastecimento de Combustíveis
Equipamento destinado a abastecer os veículos dos clientes com combustíveis oriundos
dos tanques subterrâneos de armazenamento, por meio das tubulações de produto. A
bomba de abastecimento de combustíveis tem duas características de especiais:


Especialmente construídas para operar em áreas com concentração de vapores
inflamáveis (classificadas), utilizando em sua fabricação motores e outros
equipamentos elétricos à prova de explosão.



Projetadas para atender a todas as exigências metrológicas para atuarem como
instrumento de medição e valoração do volume de combustíveis que está sendo
comercializado.
2.6.1. Componentes da Bomba de Abastecimento
Elementos básicos:


Bomba de Sucção de Produto: Equipamento destinado a fazer a sucção do
combustível do tanque de armazenamento e enviar para o bloco medidor.



Bloco Medidor do Volume: Equipamento destinado a contabilizar o volume
recebido da bomba de sucção e enviar esta informação para o computador,
mecânica ou eletronicamente.



Totalizador: Dispositivo destinado a armazenar a informação de litros
abastecidos de forma indelével, podendo ser mecânico ou eletrônico.



Computador: Equipamento destinado a transformar a informação recebida
do medidor e multiplicar pelo preço unitário do produto, enviando a
informação para registro no totalizador e para o display.



Display (mostrador): dispositivo visual que indica ao frentista ou atendente
do posto e ao cliente o valor total a pagar, o volume de litros abastecido e o
preço por litro unitário.



Mangueira e Bico de Abastecimento: Dispositivos que transferem o produto
medido para o reservatório do veículo do cliente.

Módulo - Características e Equipamentos de Postos de Serviços
Seção - Características dos Equipamentos de Posto de Serviços

Pag. 7

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

Mangueiras das bombas: são regulamentadas pelo INMETRO, pois tem a
possibilidade de interferir na metrologia das bombas, tendo o limite de
comprimento restrito a 5 m. Toda e qualquer exceção deve ter aprovação
especial desta entidade.
Bico de abastecimento:
Mecânico: Onde o controle de transbordamento é mecanicamente
controlado pelo frentista, com comando do gatilho.
Automático: Onde o controle de transbordamento é realizado
automaticamente por um sistema interno de “venturi”, que desarma o
gatilho do bico, quando nível do produto é atingido. A partir da
implementação do Anexo 2, da NR 9, foi descontinuado o uso do bico
mecânico, objetivando preservar a saúde do empregado, evitando a sua
exposição ao benzeno.

Bomba de
sucção

Bloco medidor

Computador

Totalizador

Display

Mangueira &
bico

Elementos acessórios:


Válvula (check-valve): Válvula de retenção instalada na entrada da
tubulação de sucção da bomba para manter a tubulação cheia de
combustível, garantindo que, em caso de furo na linha ou conexão, o produto
nela contido retorne para o tanque, devido à entrada de ar pelo furo na
tubulação.



Eliminador de ar: Dispositivo instalado na tubulação de produto, antes do
bloco medidor, evitando que o ar eventualmente succionado venha a interferir
na precisão da medição do volume de combustível.



Termodensímetro: Dispositivo instalado na lateral externa da bomba de
etanol que, através de um densímetro flutuante no produto, indica se a
densidade do produto está dentro da faixa definida pela ANP.



Válvula Contra Abalroamento: Válvula instalada na tubulação de entrada da
bomba que, em caso de abalroamento, evita derramamento de produto.
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Válvula Breakaway (válvula de segurança da mangueira): Dispositivo de
segurança instalado na mangueira de abastecimento, que em caso de o
veículo arrancar sem que o bico tenha sido retirado, libera a mangueira presa
ao carro e interrompe de imediato o fluxo de produto.

Check valve

Eliminador de ar

Termodensímetro

Válvula breakaway

Válvula contra
abalroamento

2.6.2. Classificação de Bombas Quanto ao Segmento de Mercado a Atender
Bombas Comerciais: utilizadas a para
comercialização de combustíveis em postos
de
serviços
ou
similares,
que
obrigatoriamente têm displays informando o
volume vendido e o preço a ser pago pelo
cliente.

Bombas Industriais: utilizadas para o
abastecimento de frota própria de indústrias,
transportadoras, empresas de ônibus, e
outras empresas que compram o produto a
granel e abastecem suas frotas em suas
próprias instalações. Estas bombas não
dispõem de informação de preço em seus
displays (mostradores), que indicam somente
o volume abastecido.
2.6.3. Classificação de Bombas Quanto ao Sistema Gerenciamento da
Informação
Bombas Mecânicas: Aquelas em que a informação sobre o volume tramita do
medidor volumétrico para o computador mecânico e, deste para o display analógico
através de um conjunto de engrenagens. Não há neste processo transmissão de
pulsos eletrônicos, não sendo possível instalar automação da bomba.
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Bombas Mecânicas com Cabeça Eletrônica: Aquelas em que a informação
sobre o volume tramita do medidor volumétrico para o computador mecânico
através de um conjunto de engrenagens, mas, tendo instalado neste, um gerador
de pulsos, que envia a informação de volume e valor para uma cabeça eletrônica
com displays digitais. Neste tipo de bomba híbrida ainda não é não possível instalar
automação da bomba.
Bombas Eletrônicas: Aquelas em que a informação sobre o volume tramita do
medidor volumétrico para o computador eletrônico e, deste para o display digital,
através de pulsos eletrônicos. Não há neste processo transmissão de pulsos
mecânicos, não sendo possível instalar automação da bomba.
2.6.4. Classificação de Bombas Quanto à Vazão
Bombas de Vazão Normal: Aquelas que entregam no abastecimento a vazão
média de 70 litros por minuto. São em sua maioria utilizadas em postos de serviços
de cidade ou estrada, especialmente para abastecer veículos de passeio.
Bombas de Alta Vazão: Aquelas que entregam no abastecimento a vazão média
entre 100 e 140 litros por minuto. São, em sua maioria, utilizadas para
abastecimento de veículos com grande capacidade de estocagem, que demorariam
muito na posição de abastecimento, como por exemplo, caminhões, ônibus,
embarcações e grandes máquinas.
2.6.5. Classificação de Bombas Quanto ao Número de Bicos / Produtos
São classificadas como:


Simples: têm apenas um bico e abastecem um único produto.



Dual: têm apenas um conjunto de bomba e medidor, e disponibilizam dois
bicos, um para cada lado, mas abastecem apenas um único produto.



Dupla: têm dois conjuntos bomba e medidor e disponibilizam dois bicos,
oferecem duas posições de abastecimento com dois produtos diferentes
simultaneamente.



Quádrupla: têm 4 conjuntos bomba e medidor e disponibilizam 4 bicos,
oferecem 4 posições de abastecimento com 4 produtos diferentes.



Sêxtupla: têm 6 conjuntos bomba e medidor e disponibilizam 6 bicos,
oferecem 6 posições de abastecimento com 6 produtos diferentes.



Óctuplas: têm 8 conjuntos bomba e medidor e disponibilizam 8 bicos,
oferecem 8 posições de abastecimento com 8 produtos diferentes. Pouco
usadas no Brasil, estando disponíveis apenas importadas.
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Hi-House: têm os bicos instalados na cobertura de bombas (podendo ser
simples, dual, dupla, quádrupla, sextupla ou óctupla). Este tipo de bomba
oferece maior liberdade na área de abastecimento, mas é muito pouco
usada no Brasil, estando disponíveis apenas importadas.

Bombas Industriais: disponíveis apenas nas versões simples, duplas e duais.
2.6.6. Bombas Adaptadas para a Recuperação de Vapores Estágio 2
Até a publicação da Portaria MTb 1.109, em 22/09/2016, não havia, no Brasil, a
exigência para a recuperação de vapores de gasolina no abastecimento de
veículos (Recuperação de Vapores Estágio 2). As bombas fabricadas e utilizadas
não eram equipadas com um sistema interno de captação de vapores para que
estes pudessem retornar aos tanques de combustível do posto de serviços,
permitindo que o vapor fosse liberado para a atmosfera pelo bocal de
abastecimento do veículo.
O Anexo 2, da NR 09, aprovado pela referida portaria, determinou que os postos de
serviços devem implementar a recuperação de vapores nas bombas de
abastecimento obedecendo um cronograma em função do ano de fabricação das
bombas, o que faz com que as bombas novas já venham adaptadas ou permitam
adaptação para este sistema.
2.6.7. Comunicação das Bombas com o PDV Eletrônico
As bombas eletrônicas que dispõem de geração de pulsos eletrônicos proveniente
de seu computador eletrônico têm a possibilidade de se comunicar com outros
equipamentos eletrônicos do posto como:


PDV (na pista de abastecimento e na loja), permitindo a emissão de nota
fiscal e inputs para sistemas de gestão do posto.



Equipamentos Veeder Root (ou similar) aptos a gerenciar o sistema
integrado de gestão de estoque de combustíveis.

2.7. Sistema de Filtragem de Diesel
A filtragem do diesel pode ser realizada em três tipos de filtros:
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Moto-bomba, que succiona o diesel do tanque
de armazenagem do posto.



Compartimento de filtragem, onde o diesel
passa através de elementos filtrantes.



Compartimento de armazenagem de diesel
filtrado, geralmente com 200 litros, onde o
produto fica armazenado e é succionado pela
bomba de diesel do posto.

Filtro Prensa: Similar ao anterior, mas sem a
utilização do reservatório de diesel limpo. A
filtragem é realizada diretamente quando a bomba
é acionada.

Centrifuga: O sistema é mais complexo, e
destinado a postos com grande volume de venda
diária de diesel. O diesel original é descarregado
em tanques subterrâneos, de onde é succionado
por uma moto-bomba que o faz passar por uma
centrifuga especial, que separa as partículas
sólidas e água, e envia o diesel limpo para os
tanques subterrâneos de diesel limpo, onde não
devem ficar estocados por muito tempo, pois
tendem a se oxidar e a desenvolver bactérias.
Destaca-se que estes equipamentos devem ser instalados sobre um sump específico, e
que as suas tubulações enterradas devem também ser de PEAD, e toda vez que se
destinarem a receber pressão devem receber dupla contenção (duas paredes).
2.8. Sistema Separador de Água e Óleo
Diversas áreas operacionais de um posto de serviço estão sujeitas à geração de águas
oleosas (com resíduos de combustíveis e óleo) que não podem ser liberadas para a rede
pública de águas servidas ou esgoto, pois provocariam a sua contaminação, e
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prejudicariam as suas estações de tratamento. Desta forma, as águas oleosas geradas
devem ser direcionadas para um sistema de drenagem oleosa. A ABNT define através
da norma ABNT NBR 16405 – Sistema de drenagem oleosa, os requisitos para este
sistema.
O sistema é destinado à separação da água dos resíduos oleosos, por processo físicoquímico, em equipamentos instalados abaixo da superfície. Estes equipamentos têm
fácil manutenção, são imunes à corrosão, não requerem a utilização de eletricidade e
nem aditivos químicos.
O efluente resultante da separação do óleo da água oleosa deve atender os parâmetros
estabelecidos pelo órgão ambiental competente ou, na sua ausência, pela Resolução
CONAMA 430/2011.
O sistema separador recebe as águas oleosas do sistema de canaletes especifico
provenientes da área de descarga de caminhões tanques, pista de abastecimento de
veículos e box / área de troca de óleo.
Não é recomendável que a drenagem da área de lavagem de veículos seja conduzida
para o separador de água e óleo, pois o efeito dos detergentes dos produtos de lavagem
alteram as características de funcionamento do equipamento, influindo nos seus
resultados.
O sistema separador ser precedido de uma caixa de captação de produto (sifonada retendo o produto e deixando passar água) com o objetivo de capturar os eventuais
vazamentos, minimizando o desgaste das placas coalescentes.
Uma caixa de passagem deve suceder a caixa separadora de água e óleo para inspeção
e captação do produto que eventualmente possa escapar da mesma. Para caixas
separadoras serem instaladas as mesmas devem atender aos requisitos da norma
ABNT NBR 14605

Caixa Separadora de Água e Óleo plástica
(vista de perfil)

Caixa Separadora de Água e Óleo plástica
(vista de cima)

2.9. Equipamentos para Troca de Óleo.
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A troca de óleo normalmente é realizada em baias ou prédios próprios com piso
impermeabilizado e canaletas, utilizando um conjunto de equipamentos como
elevadores, máquinas de sucção, compressor de ar comprimido, entre outros.
2.9.1. Equipamentos para Troca de Óleo.
Elevadores hidráulicos:
Composto de um conjunto de equipamentos,
formado por uma prancha de elevação do veículo,
um cilindro de pressão de óleo e compressor de ar
que promove a elevação da prancha. Este sistema
necessita manutenção cuidadosa e frequente, para
evitar acidentes.

Elevadores Mecânicos:
Equipamento composto de duas pequenas
pranchas que são encaixadas em áreas
específicas dos veículos para elevação. Estas
pranchas são suportadas por duas colunas de
elevação que tem em seu interior um sistema de
parafuso sem fim, movidos por motor elétrico que
ao girar faz com que as duas pranchas laterais
elevem o veículo à posição adequada para troca
de óleo.
Este sistema necessita manutenção cuidadosa e frequente, para evitar acidentes.
Acessórios de Recolhimento do Óleo Usado
São recipientes específicos para a coleta do óleo
usado que sai do veículo, compostos de um
grande funil e um recipiente de armazenamento,
normalmente montado sobre rodas para sua
locomoção. O recolhimento de óleo em baldes ou
outros utensílios deve ser evitado de forma a
prevenir o derramamento e geração de uma área
suja e escorregadia.
Tanque de Armazenamento de Óleo Usado
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O óleo lubrificante usado e contaminado (OLUC) é
alvo de legislação específica de logística reversa, e
deve ser recolhido por caminhões específicos.
Para tal, é obrigação do posto de serviços
armazená-lo adequadamente em recipientes ou
tanques (seguindo a norma NBR 16161). Quando
o volume de OLUC não justificar a instalação de
tanques subterrâneos, podem ser utilizados
tambores de 200 litros, devidamente identificados.
Máquinas de Troca de Óleo por Sucção
O kit de troca de óleo por sucção é um
equipamento móvel, sobre rodas, que pode ser
deslocado para qualquer área do posto. O kit em
forma de carrinho dispõe de um depósito interno
para armazenar o OLUC removido do veículo por
sucção direta através do local da vareta de
medição de óleo no motor. O OLUC depois é
esvaziado para o recipiente ou tanque de
armazenamento de OLUC, e a reposição do óleo
no motor do veículo é feito pelas vias normais.
Valetas de Troca de Óleo e Lubrificação para Caminhões e Veículos de
Grande Porte
Normalmente construídas em postos de estrada
ou garagens de veículos, as valetas são
construções subterrâneas, nas quais o frentista ou
o trocador de óleo tem seguro acesso a toda parte
inferior do veiculo para troca de óleo, lubrificação
e inspeções.
Sempre que esta valeta for construída na área de
abastecimento toda sua iluminação e tomadas
devem ser à prova de explosão.
Está área deve ter obrigatoriamente profundidade adequada para o trabalho, iluminação
adequada, escada de acesso e piso antiderrapantes, escoamento e elevação mecânica
da água para ser conduzida à caixa separadora.
2.10.Equipamentos para Lavagem de Veículos
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Existem diversos sistemas de lavagem, desde os
mais simples como uma simples ducha de água
pressurizada e lavagem manual até as mais
complexas utilizando máquinas automatizadas que
permitem secagem, aplicação de cera e lavagem
de calotas.

Estas máquinas são instaladas em áreas especificas do posto de serviços e requerem
adequando treinamento dos operadores e manutenção preventiva frequente.
2.11.Equipamentos Acessórios
Aspiradores para Limpeza Interior do Veiculo
São aspiradores de pó industriais com elevado
poder de sução, que não podem ser utilizados nas
proximidades da área de descarga de caminhão
tanque e abastecimento de veiculo, por não serem
à prova de explosão. Especial atenção deve ser
tomada em relação ao lixo e rejeitos sólidos
oriundos da limpeza dos veículos, que requerem
recipientes disponíveis e bem sinalizados para o
descarte.
Equipamentos de Calibragem de Pneus
São equipamentos não elétricos, ligados
diretamente aos compressores do posto,
destinados a calibrar a pressão dos pneus dos
veículos. Desta forma não existem restrições
para sua instalação, mas normalmente são
posicionados
em
paredes,
ou
colunas
especificas.
Existem também equipamentos portáteis que
podem ser utilizados, inclusive na pista de
abastecimento. Dispõem de um cilindro metálico
interno que recebe ar com alta pressão e
permitem a calibragem de vários veículos.
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MÓDULO - CARACTERÍSTICAS E EQUIPAMENTOS DE POSTOS DE SERVIÇOS
3. Seção - CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS
3.1. Introdução
O posto de serviços manuseia e comercializa combustíveis e lubrificantes, produtos com
níveis diversos de risco e toxicidade. Esta seção aborda estas características, em
atendimento às Normas Regulamentadoras (NR) 20 e 09, do Ministério do Trabalho.
De acordo com legislação vigente, todo produto químico comercializado ou manuseado
deve dispor da FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos,
conforme a norma ABNT NBR 14.725, onde são encontradas as características de cada
produto e suas informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio
ambiente.
O posto de serviços tem a responsabilidade de disponibilizar estas informações e
capacitar sua equipe a lidar com os produtos que comercializa.
3.2. Líquidos Inflamáveis e Líquidos Combustíveis
As substâncias possuem uma característica ou propriedade física muito importante,
especialmente para quem manuseia produtos combustíveis, chamada ponto de fulgor.
O ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em
quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de
calor.
A NR 20 distingue e classifica os produtos como líquidos inflamáveis ou líquidos
combustíveis, utilizando seu ponto de fulgor como referência:


Líquido inflamável: todo líquido que possui ponto de fulgor igual ou inferior a 60oC



Líquido combustível: todo líquido com ponto de fulgor superior a 60º C e inferior ou
igual a 93º C

Os líquidos inflamáveis comercializados no posto de serviços são as gasolinas, o etanol
e o diesel.
3.3. Gases Inflamáveis
A NR 20 define gases inflamáveis como gases que inflamam com o ar a 20º C e a uma
pressão padrão de 101,3 kPa.
Em alguns postos de serviços é comercializado o gás natural veicular, GNV, gás
inflamável.
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Em regiões não servidas por gasodutos, alguns postos comercializam o gás natural
comprimido (GNC), que é o gás natural comprimido em cilindros à pressão de 250 bar.
3.4. Produtos Não Inflamáveis ou Combustíveis
Os lubrificantes líquidos não se enquadram como líquidos combustíveis ou inflamáveis,
segundo a NR 20, uma vez que têm ponto de fulgor superior a 93º C.
3.5. Riscos dos Produtos Inflamáveis Comercializados
Todos os combustíveis comercializados no posto de serviços, exceto o etanol, são
derivados do petróleo. Estes produtos, incluindo o etanol, podem causar sérios danos às
pessoas e ao meio ambiente e, portanto, os trabalhadores que manipulam estes
produtos devem conhecer suas características e quais são os riscos que oferecem:


Doenças e lesões em seres humanos, caso tenham contato direto com a pele ou
venham a ser ingeridos, ou havendo incêndio no posto de serviços,



Contaminação do solo, lençóis freáticos e corpos d´água, pois suas características
poluidoras afetam a qualidade da água que pode ser consumida por seres humanos
e animais, além de afetarem a qualidade da terra utilizada para desenvolver
lavouras, pastos ou erguer construções,



Danos ao patrimônio, pois, no caso de explosões e incêndios, os bens materiais, não
somente do posto de serviços como de seus vizinhos e clientes, podem ser
atingidos.

3.6. Características e Riscos das Gasolinas
A gasolina é um derivado do petróleo constituído basicamente por hidrocarbonetos e,
em menor quantidade, por produtos oxigenados. Em sua composição se destaca a
concentração de menos de 1% de benzeno.


Características físico-químicas:

Aspecto: Líquido límpido e amarelado (isento de materiais em suspensão)
Odor: Forte e característico
Inflamabilidade: altamente inflamável
Solubilidade: Insolúvel em água, mas solúvel em solventes orgânicos
Densidade: 0,720–0,775 kg/L (15 °C), e imiscível na água, sobre a qual a gasolina
sobrenada, o que é um agravante em caso de incêndios
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Comportamento dos vapores: Seus vapores são mais pesados que o ar o que os
tornam mais perigosos por se depositarem em locais baixos facilitando a ocorrência de
incêndios/explosões.


Características toxicológicas:

Toxicidade: produto perigoso para a saúde humana, agravado pela presença de
benzeno em seus vapores, substância química perigosa, potencialmente cancerígena,
sob determinadas circunstâncias.
A presença do benzeno levou o Ministério do Trabalho a inserir o Anexo 2, na NR09,
especificamente definindo exigências especiais para o manuseio da gasolina.
3.7. Características e Riscos do Etanol Combustível
O etanol, também chamado álcool etílico ou simplesmente álcool, é substância orgânica
obtida da fermentação de açúcares, utilizado puro ou misturado com a gasolina A como
combustível em motores à explosão.
Conforme determinado na Resolução ANP nº. 36, o etanol anidro combustível (AEAC),
que é adicionado à gasolina, recebe adição de corante laranja enquanto que o etanol
hidratado combustível (AEHC) deve apresentar-se "límpido e incolor"
Etanol Hidratado ou álcool hidratado, mistura hidro alcoólica (álcool e água), possui teor
alcoólico mínimo de 92,6° (INPM), composto por álcool etílico ou etanol..


Características físico-químicas:

Aspecto: Líquido incolor
Odor: Característico
Inflamabilidade: altamente inflamável
Solubilidade: solúvel na água e em solventes orgânicos
Densidade: 0,8093
Comportamento dos vapores: Seus vapores são mais pesados que o ar o que os
tornam mais perigosos por se depositarem em locais baixos facilitando a ocorrência de
incêndios/explosões.


Características toxicológicas:

Toxicidade: produto perigoso para a saúde humana
3.8. Diesel/Biodiesel
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O óleo diesel é outro derivado da destilação do petróleo bruto, constituído basicamente
por hidrocarbonetos e por compostos contendo enxofre, nitrogênio e oxigênio. É usado
como combustível nos motores Diesel.
Os óxidos de enxofre formados pela combustão do óleo diesel podem ser
descarregados para a atmosfera ou se transformar em ácidos na câmara de combustão.
Nas emissões, quanto menor o teor de enxofre, maiores as reduções de particulados e
óxidos de enxofre lançados na atmosfera.
O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais extraídos de diversas
matérias-primas, como palma, mamona, soja, girassol, dentre outras. Por ser de origem
vegetal (como o etanol) é ecologicamente correto.


Características físico-químicas:

Aspecto: Líquido límpido, cor, vermelho intenso
Odor: Característico
Inflamabilidade: produto inflamável
Solubilidade: insolúvel na água, e solúvel em solventes orgânicos
Densidade: 0,82 - 0,88 @ 20 ºC
Comportamento dos vapores: Seus vapores são mais pesados que o ar o que os
tornam mais perigosos por se depositarem em locais baixos facilitando a ocorrência de
incêndios/explosões.


Características toxicológicas:

Toxicidade: produto perigoso para a saúde humana
3.9. GNV – Gás Natural Veicular
O Gás Natural Veicular (GNV), é uma mistura de hidrocarbonetos leves que, à
temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso.
A queima do GNV é reconhecidamente uma das mais limpas, praticamente sem a
emissão de monóxido de carbono, e por não possuir enxofre em sua composição, não
lança compostos poluentes na atmosfera.


Características físico-químicas:

Estado físico: Gasoso e Incolor
Odor: Artificial, pela adição de mercaptano
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Inflamabilidade: gás inflamável
Densidade de vapor: 0,60 - 0,81 @ 20 ºC
Comportamento do gás: Por ser um gás com densidade menor do que a do ar tende a
se dispersar na atmosfera quando em vazamentos ou escapamentos.


Características toxicológicas:

Toxicidade: produto perigoso para a saúde humana.
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MÓDULO - OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
2. Seção - DESCARGA DE CAMINHÃO TANQUE (CT)
2.1. Introdução
A operação de descarga de caminhão tanque é uma das atividades de maior risco em
um posto de serviços, considerando o grande volume de combustíveis inflamáveis
manuseado, requerendo um excelente estado de manutenção de todos os
equipamentos envolvidos, tanto do posto quanto do caminhão tanque, bem como a
observância dos procedimentos operacionais e de segurança.
A responsabilidade pela descarga é compartilhada entre os responsáveis pelo caminhão
tanque e pelo posto de serviços. Normalmente a operação é realizada pelo motorista,
mas considerando o risco que a atividade expõe o Posto, é de todo recomendável que
um empregado do posto, devidamente treinado, acompanhe cuidadosamente a
operação desde a entrada do caminhão tanque no posto até a sua saída.
2.2. Procedimentos Administrativos


Definição do Responsável Autorizado para Realizar a Operação
 Selecionar e treinar previamente o profissional indicado, que pode ser o gerente,
o chefe ou encarregado da pista.



Prover os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados pelo
PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente calça e camisa sem bolsos
 Calçados de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Luvas de PVC
 Capacete
 Avental de PVC
 Máscara para produto químico de face inteira, com filtro para vapores orgânicos
 Óculos de proteção tipo ampla visão



Prover os Equipamentos Recomendados:
 Funil de alumínio com cabo terra
 Cones de sinalização

Módulo - Operações com Combustíveis Líquidos
Seção - Descarga de Caminhão Tanque (CT)

Pag. 1

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

2.3. Requisitos para o Caminhão Tanque


Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o motorista
do CT
 Uniforme de algodão, preferencialmente calça e camisa sem bolsos
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)


Capacete

 Avental de PVC
 Máscara para produto químico de face inteira, com filtro para vapores

orgânicos
 Óculos de proteção tipo ampla visão
 Luvas de PVC


Equipamentos de Uso pelo Motorista do CT
 Dois extintores de pó químico de 12 kg
 Placa de aviso de “Não Fume”
 Cabo terra (cabo anti-estático) com 2 garras de compressão
 Lona abafadora
 Cachimbo para descarga selada
 Lanterna à prova de explosão (em caso de inspeção do interior dos
compartimentos do CT)
 Conjunto para contenção de derrames
 Fitas e cones de sinalização
 Balde de alumínio com cabo terra

2.4. Análise do Inventário e Planejamento de Pedido de Produto
Atenção especial deve ser dada pela administração ou gerência do posto ao seu sistema
de controle de inventário de combustíveis, o que lhe permitirá um adequado
planejamento de pedidos de produtos. Esta é uma etapa importante da atividade de
recebimento de produto, não somente por representar um significativo dispêndio de
fundos, mas também por ser parte integrante do planejamento do volume que poderá
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ser descarregado em cada tanque, um componente importante na segurança desta
atividade.
2.5. Providências do Posto de Serviços antes de Chegada do Caminhão Tanque (CT)
O responsável pela operação, pouco antes do horário planejado para chegada do
caminhão tanque, deve iniciar os preparativos para a descarga do produto, levando
em consideração:
1. Medir os tanques de forma a apurar o volume real que neles pode ser
descarregado, anotando uma ficha para ser entregue ao motorista do caminhão
tanque.
2. Verificar a limpeza das bocas de descarga dos tanques subterrâneos e o bom
estado de conservação do ponto de aterramento (destinado a equalizar o
potencial elétrico do caminhão tanque e o do tanque subterrâneo).
3. Assegurar que o acesso do caminhão tanque estará liberado para entrada
segura do mesmo, destacando que devem ser evitadas a realização de
manobras desnecessárias dentro do posto.
4. Bloquear com cones as vagas de estacionamento de clientes que possam
interferir na manobra segura do caminhão tanque para estacionar, lembrando
sempre que é um veículo de grandes dimensões, carrega um volume significativo
de produtos inflamáveis e deverá, necessariamente, estar estacionado de forma
a ter uma saída rápida, sem manobras bruscas ou marcha à ré, em casos de
emergência.
5. Verificar previamente as condições gerais de segurança do posto para a
operação de descarga de produto, evitando improvisações de equipamentos.
6. Verificar o interior do sump de contenção da descarga (spill de descarga),
procedendo a limpeza completa, eliminando combustível, água ou impurezas,
7. Assegurar que não haverá serviços a quente simultaneamente à descarga de
combustíveis.
2.6. Entrada e Posicionamento do Caminhão Tanque para a Descarga
A entrada do caminhão-tanque no posto deve ser acompanhada por um funcionário do
posto devidamente treinado, em virtude de sua grande dimensão, e do intenso trânsito
de veículos e pessoas na pista do posto.
Cuidados devem ser tomados para que o caminhão tanque, sempre que possível fique
posicionado para uma saída direta, em casos de emergência.
Caso sejam necessárias manobras durante a operação para viabilizar a descarga em
tanques isolados, estas deverão ter sempre o acompanhamento e sinalização do
funcionário do posto responsável pelo acompanhamento da descarga.
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O caminhão tanque preferencialmente deve se posicionar de forma a que as válvulas
de descarga estejam dentro da área concretada com contenção delimitada pelas
canaletas do posto, assim como em uma área o mais plana possível para evitar a
retenção de produto no compartimento do caminhão tanque.
2.7. Providências do Motorista Referentes ao Caminhão Tanque (CT)
1. Acionar o freio de mão, desligar o motor e a chave geral do CT
2. Posicionar a placa de “NÃO FUME” de modo visível a todos que se aproximem
da área de descarga
3. Verificar se os mangotes do caminhão tanque estão em bom estado assim como
os “O” rings dos cachimbos de descarga (adapters).
2.8. Isolamento da Área de Descarga, Sinalização e Localização dos Extintores
A área de influência da descarga deve ser sinalizada com cones interligados por fita
plástica de sinalização, de forma a assegurar que veículos ou pedestres não se
aproximem da área da descarga.
Extintores trazidos pelo caminhão tanque e do posto, se necessário, devem dar
cobertura a área de descarga, sendo localizados a cerca e 3 metros das válvulas do CT
e do ponto de descarga do tanque do posto.
2.9. Equalização de Potencial Elétrico entre o CT e o Tanque do Posto
O motorista deve ligar o cabo terra no ponto
apropriado do caminhão tanque e no ponto
apropriado da área de descarga do posto para
equalização do potencial elétrico entre o caminhão
tanque e o tanque subterrâneo, pois o combustível
ao ser carregado na base e durante o transporte
acumula eletricidade estática.
O cabo terra deve ser conectado em primeiro lugar
na plaqueta de aterramento da instalação do posto
e em seguida na plaqueta de aterramento do CT,
evitando uma centelha.
2.10.Conferência de Volume do Caminhão Tanque (CT)
A conferência do volume de cada compartimento do caminhão tanque com os produtos
a receber é uma atividade muito importante no recebimento do CT, pois é a forma do
posto ter a certeza que está recebendo o volume explicitado na nota fiscal.
Antes de o responsável pelo posto subir no CT para a conferência, deve garantir:
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o

Que todos os envolvidos na operação estejam usando os EPIs recomendados,
incluindo a proteção respiratória requerida pelo Anexo 2, da NR 9, do MTb.

o

A não existência de nenhum objeto nos bolsos da camisa como isqueiro, caneta,
celular, etc., caso não esteja usando camisa sem bolsos, que possam cair do bolso
sobre a boca do tanque do CT, gerando possíveis faíscas e decorrente fogo.

o

Que os lacres das válvulas de descarga estão íntegros (não violados)

2.10.1. Subida no Topo do CT
Para tal é necessária a realização de uma atividade considerada de alto risco de
queda, regulamentada pela NR 35, do MTb, que é subir no caminhão tanque pela
escada localizada na parte traseira e transitar pelo topo (passarela) do mesmo.
É recomendado que nunca se suba ou desça esta escada levando algo nas mãos,
o que obrigaria a pessoa a subir usando como apoio apenas uma das mãos. O
procedimento seguro de subida ou descida requer apoio em três pontos.
Para subir com segurança, o motorista e o representante do posto devem se
ajudar; quem subir primeiro, nada leva nas mãos, recebendo os equipamentos de
coleta de amostras quando já estiver no topo do CT.
Os cuidados ao descer a escada deverão ser iguais ou maiores do que na subida,
pois estarão transportando as amostras de combustíveis.
O procedimento detalhado para esta atividade encontra-se no Módulo 4, Seção 1
2.10.2. Conferência do Nível de Produto (volume)
Verificar se os lacres das tampas dos tanques estão íntegros e realizar cuidadosa
observação do nível do produto em relação à seta indicadora do volume do tanque
do CT, que é aferida pelo INMETRO. Deve ser observado o posicionamento em
relação à direção do vento de modo a evitar a inalação de vapores emanados dos
compartimentos abertos. Para esta operação é requerida a proteção respiratória.
O caminhão não deve estar parado sobre uma superfície inclinada, pois a leitura do
nível da seta estará prejudicada.
Se o produto estiver abaixo da “seta”, completar o tanque até o nível correto,
utilizando as bombas de abastecimento do posto. Anotar na Nota Fiscal (na via que
retorna com o motorista) a quantidade fornecida pela bomba, o dia e hora, a
temperatura e a densidade, o produto, percentual de etanol na gasolina, teor
alcoólico de EHC, assinar e solicitar ao motorista que também o faça.
A tampa do compartimento do caminhão tanque com o produto a ser descarregado
deve ser a única a permanecer aberta durante a descarga.
O procedimento detalhado para esta atividade encontra-se no Módulo 4, Seção 1
2.10.3. Coleta da Amostra de Produto

Módulo - Operações com Combustíveis Líquidos
Seção - Descarga de Caminhão Tanque (CT)

Pag. 5

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE ADEQUADAS EM
POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

Recomenda a boa prática que a coleta seja feita, compartimento por
compartimento, permitindo representatividade de todo o produto a ser
descarregado.
O procedimento detalhado para esta atividade encontra-se no Módulo 4, Seção 1
2.10.4. Análise da Qualidade do Produto (amostras)
Logo após a retirada das amostras, o representante do Posto deve proceder a
análise destas amostras, antes da liberação para descarga. (ver Modulo 4 Seção 3)
2.11.Verificação de Espaço no Tanque do Posto de Serviços
Recomenda a boa prática que o representante do posto solicite ao motorista do CT que
o acompanhe para uma medição do espaço disponível para receber o produto em cada
tanque do posto.
Caso exista sistema de medição automática, as leituras devem ser feitas na presença
do motorista do CT. Esta prática evita problemas de comunicação, que podem gerar
contaminação de produtos por descarga no tanque errado, eventuais transbordamentos
ou ainda atrasos na descarga.
A utilização da régua aferida para medição de espaço disponível nos tanques do posto
requer os mesmos cuidados com relação à inalação de vapores e à proteção
respiratória exigidos para a conferência dos tanques do CT e coleta de amostras.
2.12.Descarga do Produto para os Tanques do Posto
A atividade de descarga de combustíveis do CT é considerada a atividade de maior
risco na operação de um posto de serviços, onde a análise de risco indica potencial de
transbordamento de produto, fogo e explosão do caminhão tanque. Desta forma o
funcionário que vai acompanhar a descarga deve receber treinamento na operação e
em análise da qualidade do produto.
As bombas de abastecimento correspondentes ao tanque subterrâneo ou
compartimento que for receber o produto devem ser paralisadas. Com isso, é garantida
a medição correta antes e após a operação de descarga, permitindo a análise de
possíveis diferenças que venham a surgir no estoque.
2.12.1. Conexão dos Mangotes para a Descarga
Antes de conexão do mangote, o representante do Posto, em conjunto com o
motorista do CT, deve verificar se o mangote e o cachimbo de descarga estão em
aparente bom estado, e se o “O” Ring (anel de vedação de borracha está no local e
integro); agindo assim estarão evitando potenciais vazamentos.
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Caso o tanque do posto tenha mais de uma boca de descarga no mesmo
compartimento, deve ser verificado se a adicional está bem fechada e se o “O”Ring está intacto.
Nos casos em que houver bocais exclusivos para a medição, estes também devem
permanecer fechados durante a descarga.
Caso a mangueira do CT não possua cachimbo de descarga, o posto não possua o
adapter no tubo de descarga ou o mesmo esteja em uma profundidade que não
permita a conexão, não é seguro prosseguir com a descarga. Pela norma NBR
15594-1, não é permitido introduzir o mangote de descarga no tubo de carga do
tanque.
O cachimbo de descarga deve ser conectado primeiramente no colar da descarga
selada do tanque subterrâneo e em seguida no CT.
No dispositivo de descarga selada, deve-se acoplar o cachimbo da mangueira do
CT ao bocal do tanque subterrâneo. Observar se o mangote esta acoplado no
bocal de descarga no tanque de armazenamento, antes de abrir a válvula do CT.
2.12.2. Procedimento Durante a Descarga
Após a conexão, a descarga pode ser iniciada.
O motorista do CT e o responsável do Posto pela descarga devem permanecer
atentos ao tráfego de veículos, e a potenciais fontes de ignição, mantendo-os o
mais distante possível do caminhão-tanque.
Em hipótese alguma o motorista do CT deve se afastar da área de descarga, das
válvulas de fluxo do CT e do ponto de conexão do tubo de enchimento, até a
completa finalização da descarga.
Caso qualquer anomalia seja identificada, a operação deve ser paralisada de
imediato.
A descarga de combustível deve ser interrompida nos seguintes casos:


vazamento na conexão da mangueira do CT ou no dispositivo de descarga
selada ou ainda em qualquer ponto da linha de descarga



líquido ser ejetado pela extremidade da linha de respiro



transbordamento de combustível pela unidade de filtragem, quando existir



transbordamento de combustível pelo eliminador de ar da unidade
abastecedora

Atenção: Em caso de tempestade com incidência de raios, paralisar a operação de
descarga, fechando todas as válvulas e tampas do CT e do tanque que está
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recebendo o produto, desconectando o mangote de descarga e o cabo terra.
Recomeçar a descarga somente após a tempestade tiver cessado e não se
verificar a possibilidade de incidências de raios.
2.12.3. Desconexão dos Mangotes
Concluída a descarga, o mangote deverá ser desconectado primeiramente no CT,
sendo escorrido levantando esta extremidade mangote para que o produto nele
contido escoe para dentro do tanque do posto.
2.12.4. Verificações Finais da Descarga
Subir cuidadosamente no CT e certificar-se de que o compartimento está
completamente vazio. Ao subir, ter os mesmos cuidados mencionados
anteriormente.
Ao descer, o motorista do CT deve abrir a válvula do compartimento descarregado e
aguardar que todo o combustível escorra, utilizando-se de um balde de alumínio
ligado com o cabo terra ao CT para a operação. O conteúdo do balde deve ser
colocado no tanque que recebeu o produto com a utilização de um funil de alumínio;
No caso de descarga noturna, nunca utilizar extensões de luz ou lanterna que não
sejam à prova de explosão para verificar os compartimentos do CT. Solicitar ao
motorista que posicione o caminhão tanque embaixo da cobertura para ter uma boa
visibilidade do interior do compartimento.
Verificar o sump de contenção da descarga (spill de descarga) ou a caixa de chão de
descarga utilizada, havendo a presença de produto em seu interior, este deve ser
removido totalmente e ser seco e limpo.
Para finalizar a descarga, efetuar a medição dos tanques subterrâneos na presença
do motorista do CT, observando os mesmos cuidados mencionados anteriormente,
fechar os tanques com cadeados, assinar, carimbar e datar o canhoto da nota fiscal,
devolvendo-o ao motorista;
2.12.5. Liberação da Área de Descarga
Após a conclusão da descarga de todos os compartimentos do CT, deve-se então
certificar-se que o motorista: Recolheu as placas fitas e cones de sinalização, e os
extintores de incêndio e retirou o cabo de aterramento do CT.
2.13. Saída Segura do Caminhão Tanque
Ao liberar o caminhão, o representante do Posto deve proceder com os mesmos
cuidados observados na sua entrada, acompanhando e sinalizando durante toda
manobra até que o veículo esteja inteiramente no logradouro público.
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MÓDULO OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
2.1. Seção – OPERAÇÃO DE MEDIÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO
2.2. Introdução
A operação de medição de tanque tem impacto em três aspectos da gestão do Posto de
Serviços: Recebimento de produto, Gestão de estoques e Identificação de vazamentos.
A medição pode ser feita de duas formas:
o

Medição automatizada: realizada por sensores no
interior dos tanques que transmite impulsos
eletrônicos para uma central computadorizada
(Módulo), que oferece a medição instantânea e
corrida (ao longo de toda a operação).

o

Medição manual: realizada por empregado do
posto, devidamente treinado, utilizando uma régua
milimetrada aferida e tabelas de arqueação dos
tanques.

2.3. Riscos da Operação de Medição de Tanques de Armazenamento
Toxicidade do Combustível: O Ministério do Trabalho, no Anexo 2 (benzeno) da NR09, alerta para os riscos desta atividade pelo potencial de inalação de vapores de
gasolina, que contem benzeno, produto considerado potencialmente cancerígeno,
definindo :
o

Os Postos que entraram em operação após setembro de 2016, e todos aqueles em
operação com viabilidade técnica para tal (ou seja, que já tem boca de visitas),
devem ser equipados com sistema eletrônico de medição de estoque.

o

A medição de tanque com régua milimetrada aferida, somente é admitida nas
situações abaixo, com os executores devidamente equipados com os EPIs definidos
no PPRA acrescido obrigatoriamente do uso de equipamento de proteção
respiratória:


Para aferição do sistema eletrônico



Em situações em que a medição eletrônica não puder ser realizada por pane
temporária do sistema
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Os trabalhadores que exerçam suas atividades com risco de exposição ocupacional
ao benzeno devem receber capacitação com carga horária mínima de 4 (quatro)
horas
Fogo: A medição de tanques é realizada nos pontos de medição de tanques,
localizados na área de armazenamento subterrâneo de combustíveis, sujeita ao
trânsito de veículos e pedestres, e com ele potenciais fontes de ignição, que
necessitam ser isoladas antes do início da operação de medição de tanques.
Atropelamento: Pela razão acima citada, existe também o risco de atropelamento dos
funcionários que realizam a operação, sendo indicado o isolamento da área para a
realização desta atividade.

2.4. Procedimentos Administrativos


Definição do responsável autorizado para realizar a operação
 Selecionar e treinar, previamente, os profissionais indicados para a realização
da operação de medição de tanques com régua milimetrada, que inclui também
fazer uso da tabela de arqueação dos tanques, atividades que requerem
habilidades e atenção redobrada.
 Considerando que este empregado deverá utilizar os recursos do Sistema
Informatizado, aquele deverá também receber detalhado treinamento do
fornecedor do equipamento informatizado de medição.
 Assegurar supervisão e verificações periódicas do serviço realizado pelo
funcionário em face da importância destes controles para a gestão de estoques
e de meio ambiente.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente, calça e camisa sem bolsos
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Máscara de produto químico de face inteira, com filtro para vapores orgânicos
 Luvas de PVC
 Avental impermeável
 Óculos de segurança de ampla visão (caso a máscara já não o incorpore)
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Verificação dos aspectos de segurança
 Assegurar que o executor da operação está usando todos EPIs em bom estado
de conservação, não permitindo que inicie as suas tarefas sem os EPIs
adequados.
 Quando do uso da máscara, verificar o ajuste da mesma ao rosto, adequando-o
à sua necessidade, para evitar a entrada de ar pelas laterais.
 Suspender a operação se houver descarga de produto por caminhão tanque no
posto, chuva e/ou aproximação de tempestade.

2.5. Procedimentos Pré-operação
1. Fazer algumas perguntas ao executor da operação, sobre os procedimentos a
serem executados.
2. Inspecionar a área assegurando-se que não há nenhum serviço de manutenção
em curso ou outras potenciais fontes de ignição.
2.6. Procedimentos de Medição Manual de Tanque (Régua Milimetrada)
2.7. Orientações Gerais
1. Os tanques devem ser medidos diariamente, à mesma hora, preferencialmente
no início do dia, ou na mudança dos turnos, quando o posto de serviços operar
24 horas. Esta recomendação é tanto para as medições manuais como para as
realizadas através de sistema automático.
2. Evitar efetuar a medição dos tanques à noite. Se isso não for possível e, caso
seja necessário iluminação adicional, utilizar somente lanterna à prova de
explosão.
3. A medição do nível de água deve ser feita semanalmente.
4. Antes do inicio da operação, certificar-se de que o respectivo tanque não está
abastecendo veículos naquele momento e que não se encontra recebendo
produto. A medição do tanque só deve ser realizada após 10 minutos da
paralisação da operação do tanque. Isto permite que o volume em seu interior
pare de produzir qualquer “onda”, que possa vir a “mascarar” a medição.
5. Verificar os encerrantes das bombas imediatamente antes do momento em que o
tanque que as supre estiver sendo medido, para garantir que não houve
movimentação no volume do tanque.
6. Verificar no LMC qual deve ser o nível do produto no interior do tanque (para ter
uma ideia prévia de volume).
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7. Para evitar erros, é conveniente se ter em mãos um mapa dos tanques, onde
constem as capacidades de armazenamento de cada tanque, os respectivos
produtos e a localização das bocas de leitura e a descarga de cada tanque.
8. Isolar a boca de medição do tanque com um cone de sinalização e placa "Não
fume". Verificar o fluxo de veículos e a necessidade de paralisá-lo.
9. Interromper o funcionamento das bombas associadas ao respectivo tanque em
medição.
2.8. Medição da Água no Fundo do Tanque
1. Abrir a tampa do bocal de medição do tanque a ser medido, posicionando–se de
costas para o vento, para diminuir exposição a vapores do produto, que no
momento da abertura, são bastante intensos.
2. Utilizar régua de alumínio ou madeira, com certificado de aferição do fabricante
em dia, e com a ponta em bom estado, mantendo-a em contato com boca de
medição.
3. Aplicar uma fina camada de pasta d’água na ponta da régua (altura aproxima de
10 a 15 com) e de pasta para medição de produto ou giz na superfície graduada
da régua, numa extensão de aproximadamente 10 cm a 15 cm na região em que
está previsto pela avaliação feita no LMC, que o produto efetue a marca, com
objetivo de verificar se há lastro de água e medir a sua espessura, calculando na
tabela do tanque qual o seu volume e permitir uma leitura mais precisa do volume
do produto.
2.9. Medição do Produto Existente no Tanque
1. Introduzir a régua de medição no interior do tanque, tendo o cuidado de descê-la
suavemente, na vertical e em contato com a parede do tubo, até encostá-la no
fundo do tanque. A régua deve permanecer nesta posição por 2 a 4 segundos.
2. Retirar a régua do tanque e verificar onde o produto “cortou”/dissolveu a pasta
d’água ou o giz, anotando a leitura da medida, em centímetros. Verificar na ponta
inferior da régua se há água e qual a leitura em centímetros do nível de água de
forma a abater do volume de produto ao entrar com o dado da leitura na tabela
de arqueação do tanque.
3. Repetir a operação, efetuando uma segunda leitura da régua, após o produto
marcar a pasta, para confirmar a medição. Caso a leitura apresente diferença,
efetuar a operação uma terceira vez, verificando se a medição coincide com uma
das duas anteriores.
4. Utilizar a tabela de arqueação do fabricante do tanque para fazer a conversão da
leitura medida na régua, em centímetros, para o volume de produto. Para isso,
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deve-se localizar o número correspondente à medida da régua na tabela de
arqueação do tanque específico.
5. Assegurar que a boca medição do tanque esteja bem fechada, pois caso
contrário poderá transbordar produto por ela na próxima descarga.
6. Medir os demais tanques, seguindo os mesmos procedimentos.
7. Ao final da operação, limpar a régua com um pano macio e seco, que não solte
fibras.
8. Lançar os resultados das medidas de volume imediatamente no LMC para
posterior análise e reconciliação de estoques.
9. Se houver água no lastro do tanque, apurar o resultado do volume e anotar.
10. Apurar o percentual de sobras e perdas e lançar o resultado no gráfico de
variações.
2.10.Procedimento para Medição de Tanques por Sistema Automático Informatizado
1. Fazer as leituras, no módulo de medição, dos volumes dos tanques diariamente,
sempre à mesma hora, de preferência no início do dia, ou na mudança dos
turnos, quando o posto operar 24 horas.
2. Lançar os resultados imediatamente no LMC para posterior análise e
reconciliação de estoques.
3. Se houver água no lastro do tanque, apurar o resultado do volume e anotar.
4. Monitorar, pelo menos uma vez por mês, os resultados do sistema automático,
fazendo uma comparação com a medição manual e comparando os resultados.
5. Caso se verifique uma divergência entre a medição automática e a manual,
repetir o procedimento mais duas vezes, para validação. Caso a diferença
continue, chamar a empresa fabricante do modulo para recalibra-lo.
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MÓDULO – OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
3. Seção - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO
3.1. Introdução
A operação de abastecimento de veículos com combustíveis líquido em postos de
serviços representa a sua prioridade comercial, mas, por outro lado, em face da elevada
movimentação diária de veículos, pedestres e envolver produtos inflamáveis, também,
representa um grande risco de incidência de acidentes e fogo.
Esta operação requerer excelência na manutenção das bombas de abastecimento e
seus acessórios, principalmente, a mangueira, bicos de abastecimento, termo
densímetros, que além de sua importância para segurança do abastecimento, têm
funções metrológicas, sob constante fiscalização do INMETRO.
3.2. Riscos da Operação de Abastecimento de Veículos
Derramamento de Produto: a partir de transbordamento do tanque do veículo ou
vazamento de mangueiras e defeitos nos bicos, provocando acúmulo de produto no piso
da pista de abastecimento, cujos vapores podem ser inflamados por qualquer fonte de
ignição ou por calor intenso.
Ignição de Atmosfera Explosiva: provocada pelo ato de fumar ou pela utilização de
telefone celular, equipamento eletroeletrônico ou a realização serviços de manutenção
que de alguma forma possam provocar centelhas ou fontes de ignição, nas áreas
classificadas existentes nas proximidades do abastecimento. Equipamentos elétricos
inadequados na área da pista de abastecimento são, também, responsáveis por esta
ignição.
Fogo no Bocal do Tanque do Veículo: provocado por centelha de eletricidade estática
gerada entre a mão do frentista e o bocal do tanque de combustível do veículo, em
localidade de baixa umidade do ar provocando. A queima da mangueira pode estender o
fogo.
Atropelamento: operação realizada em área sujeita ao trânsito de veículos e pedestres.
Os frentistas em sua atividade operacionais, clientes que estejam fora dos veículos e
aqueles que se deslocam entre a área de abastecimento e a loja de conveniências são
potencialmente vulneráveis a atropelamento, caso os frentistas não são estejam sempre
alertas e alertando os clientes sobre este risco.
Colisões de veículos: operação realizada em área sujeita a constante movimentação e
manobras de veículos, onde nem sempre os motoristas estão atentos. Os frentistas
devem estar sempre atentos a todo veiculo que adentra a pista de abastecimento,
orientando a sua movimentação e estacionamento, assim como potenciais
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estacionamentos inadequados em relação às linhas de fluxo de entrada e saída de
veículos.
Toxicidade do Combustível: Os combustíveis, além de inflamáveis, são produtos
tóxicos, e as gasolinas contém um percentual de benzeno na sua composição (produto
potencialmente cancerígeno), requerendo cuidados especiais em seu manuseio,
evitando o contato com a pele a inalação de seus vapores.
O Ministério do Trabalho, através portaria 1.109/2016, introduziu o Anexo 2, da NR 9,
que estabelece exigências especiais para evitar os riscos a inalação e contato dérmico.
Para assegurar o pleno conhecimento da equipe do posto, incluiu:
o

Obrigatoriedade de um treinamento de 4 horas para todos os funcionários do posto
potencialmente expostos a vapores de gasolina, com reciclagem a cada 2 anos.

o

Manutenção de sinalização específica, em local alta visibilidade a altura das bombas
de abastecimento com indicando os riscos dessa substância, nas dimensões de 20 x
14 cm, com os dizeres: “A gasolina contém benzeno, substância cancerígena. Risco
à saúde.”

3.3. Riscos de Segurança Patrimonial
Assaltos à mão armada: A atividade de abastecimento reconhecidamente movimenta
grandes valores e dinheiro, passando assim a ser alvo frequente deste tipo de crime.
Ações de tumultos públicos de diversas ordens e depredações: potencias eventos
atraídos pela visibilidade pública e as amplas áreas destes estabelecimentos.
3.4. Requisitos para a Realização de um Abastecimento Seguro
O abastecimento de combustíveis líquidos compreende 6 categorias diferentes:
o

Abastecimento de automóveis

o

Abastecimento de motocicletas, triciclos e similares

o

Abastecimento de caminhões, ônibus e similares

o

Abastecimento com ARLA 32

o

Abastecimento de recipiente portáteis

o

Abastecimento de tambores

3.5. Abastecimento de Automóveis
3.5.1. Procedimentos Administrativos
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Definição do Responsável Autorizado para Realizar a Operação
 Selecionar e treinar previamente o profissional indicado para coordenar o
abastecimento em cada turno, denominado pela maioria dos postos como chefe
ou encarregado da pista / turno.
 Selecionar e treinar previamente os profissionais para a realização da operação
de abastecimento de veículos e recipientes.



Dimensionamento do Número de Frentistas
 Dimensionar a equipe baseando na expectativa de demanda de abastecimentos
nos horários de maior pico de movimento na pista.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente, calça e camisa sem bolsos

 Calçados de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Luvas de PVC
 Avental impermeável
 Óculos de proteção


Realização das atividades de controle
Atenção especial deve ser dada pela administração do posto às atividades de
fechamento de turno, nos aspectos de controle de volumes e valores
movimentados, através dos encerrantes das bombas, normalmente realizado pelo
gerente/encarregado de pista ou de turno.



Verificação dos aspectos de segurança
A troca de turno é o momento para o gerente ou chefe de turno iniciar o processo de
segurança na atividade de abastecimento fazendo uma verificação rápida dos
frentistas de sua equipe de abastecimento.
 Verificar a apresentação geral dos frentistas, observando barba, cabelos (os
cabelos longos devem estar presos), unhas e os uniformes que devem estar
limpos e com adequado aspecto.

3.5.2. Procedimentos Pré-operação
 Assegurar que os frentistas estão usando todos os EPIs recomendados pelo
PPRA para tarefas a que se destinam e se estes estão em bom estado de
conservação, não permitindo que iniciem as suas tarefas sem os EPIs.
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 Fazer algumas perguntas ao grupo sobre os procedimentos que terão que
executar durante o dia, incluindo sua função no plano de emergência.
 Reforçar a informação sobre quais atividades o posto autoriza ou não, realizar
na pista de abastecimento. O ideal, sob os aspectos de segurança e eficiência
operacional, é que apenas o próprio abastecimento seja realizado na pista,
destacando outras áreas do posto para atividades complementares.
 Revisar, aleatoriamente, durante o turno de trabalho, o conhecimento de alguns
frentistas sobre os procedimentos operacionais e os riscos da operação. Fazer
algumas perguntas mais significantes sobre a operação e, em especial, sobre
suas funções em caso de emergência, de acordo com o Plano de Atendimento a
Emergências, do posto. (Alguns postos as imprimem no verso do crachá de
identificação do frentista)
 Inspecionar rapidamente as bombas e acessórios, verificando se as mangueiras
e bicos estão em condições adequadas de operação, e se existe alguma
instalação elétrica aberta, ou vazamento de produtos aparente.
3.5.3. Procedimentos para Recepção do Cliente
1. Posicionar-se de modo que o motorista ao entrar no posto possa vê-lo;
2. Dar boas vindas ao cliente e perguntar qual o produto que deseja abastecer e,
caso seja orientação do posto, oferecer o combustível cuja venda é priorizada;
3. Indicar as bombas mais adequadas para o abastecimento;
4. Instruir o cliente sobre posicionar o veículo dentro da área demarcada no piso;
caso não seja viável, o mesmo deve parar à menor distância possível da bomba
e nunca com o bocal do tanque do veículo fora da área delimitada pelas
canaletas de drenagem oleosa.
5. Evitar apoiar-se na janela do veículo e colocar as mãos na carroceria do mesmo.
6. Orientar o cliente sobre bomba desocupada mais próxima da saída da pista, de
forma a facilitar a parada dos próximos veículos que entrarem no posto.
7. Alertar, gentilmente, o cliente sobre a proibição de fumar, manter o carro ligado,
usar celulares e outros eletroeletrônicos na pista de abastecimento, pelo risco de
fogo. Em caso de resistência do cliente, levar o assunto ao chefe ou encarregado
de pista.
3.5.4. Procedimento para Abastecimento do Veículo
1. Observar se o veículo encontra-se com o freio de mão puxado, com o motor e
luzes desligados. Caso contrário, solicitar a colaboração do cliente para fazê-lo.
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2. Perguntar, novamente, o produto a ser abastecido, para assegurar-se; zerar o
mostrador e indicar que a bomba na ilha é a do respectivo produto e que está
zerada.
3. Solicitar ao cliente que abra a tampa da boca de abastecimento de dentro do
carro, ou pedir a chave do tanque e abrir a tampa com cuidado.
4. Colocar a tampa e chave, no local específico da tampa, ou na bancada ou em
cima da bomba, mas, nunca em cima do veículo.
5. Perguntar ao cliente o volume ou valor desejado de combustível
6. Acionar manualmente os teclados da unidade abastecedora eletrônica, nunca
utilizando objetos.
7. Retirar o bico de abastecimento do descanso da bomba, sempre com a ponteira
do bico apontada para cima.
8. Operar manualmente a alavanca de acionamento da unidade abastecedora
mecânica, nunca utilizando o bico de abastecimento ou outros objetos.
9. Manter a mangueira estendida, evitando a formação de pequenos laços e
evitando ao máximo passa-la por cima do veículo encostando no teto ou capô.
10. Introduzir completamente o bico no tanque do veículo, assegurando o bom
contato metal com metal, deixando-o apoiado sobre papel toalha absorvente
para evitar gotejamento na lataria do veiculo ou no solo (atenção: após o uso em
cada abastecimento o papel toalha deve ser descartado em recipiente
específico). O uso de flanela, estopa ou outro material reaproveitável é proibido
pelo Anexo 2 da NR 9, do MTb.
11. Iniciar o abastecimento, acionando o gatilho do bico automático para dar partida
ao fluxo de produto, colocando na velocidade adequada para o volume
demandado.
12. Ficar atento ao desligamento precoce
do bico automático ou refluxo de
produto repentino de dentro do tanque,
ou mesmo algum defeito no bico de
automático de abastecimento que
provoque eventual transbordamento.

13. Permanecer na área de abastecimento, podendo realizar outras tarefas inerentes
à atividade, mas desde que possa continuar observando a boca do tanque do
veículo e tomar ação imediata, caso seja necessário.
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14. Direcionar o cliente para outra bomba, caso a alavanca de acionamento do bico
automático esteja apresentando problemas no inicio do abastecimento. Nunca
utilizar qualquer tipo de objeto para travamento do gatilho do bico de
abastecimento.
15. Direcionar o cliente para completar o abastecimento em outra bomba do mesmo
produto, caso seja no curso do abastecimento o bico apresente problemas. Não
se esquecer de desculpar-se com o cliente, anotar o valor e o volume
abastecido.
16. Não completar o abastecimento após o desligamento do bico automático e não
“forçar” mais fluxo de produto, prática proibida pelo Anexo 2 da NR 9, do MTb.
Não colocar o rosto próximo à boca do tanque do veículo para ouvir o fluxo de
produto;
17. Escorrer completamente a sobra de produto do interior do bico de abastecimento
para dentro do tanque do veículo.
18. Recolher o bico de abastecimento, utilizando a toalha de papel absorvente usada
como proteção para evitar que caia combustível na lataria do veículo. Colocar o
bico de volta no descanso da bomba e descartando a toalha absorvente no
recipiente adequado.
19. Verificar se a mangueira de abastecimento não está torcida ou espalhada pela
pista.
20. Chamar a atenção do cliente para o totalizador do painel da bomba, ao término
do abastecimento, indicando a quantia e o volume abastecido.
21. Fechar a tampa do bocal de abastecimento, certificando-se de que a mesma
está firme e travada, e, sendo o caso, devolver a chave para o cliente.
22. Agradecer ao cliente, apresentar as demais ofertas do Posto e orientar a saída
do veículo.
Atenção:
É recomendado paralisar a operação se alguém
no interior do veiculo ou nas proximidades do
abastecimento insistir em fumar ou utilizar
equipamentos
eletroeletrônicos.
Explicar
gentilmente ao cliente, apresentando as placas
de segurança exigidas pela ANP e não
abastecer em condições inseguras. Em caso de
resistência do cliente, levar o assunto ao chefe
ou encarregado de pista.
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Qualquer remoção ou transferência de produto entre tanques de veículos deve
seguir procedimento especifico estabelecido no Módulo 3, Seção 6 deste Manual.
3.6. Abastecimento de Caminhões, Ônibus e Similares.
3.6.1. Procedimentos Administrativos
Observar as recomendações do item 3.5.1 aplicáveis, acrescentando outras a serem
incluídas pelo posto para atender às suas características próprias.
3.6.2. Procedimentos Pré-operação
Observar as recomendações do item 3.5.2 aplicáveis, acrescentando as abaixo
listadas, e outras a serem incluídas pelo posto para atender às suas características
próprias.
 Reforçar a informação sobre quais a atividades o posto autoriza ou não realizar
na pista de abastecimento e nas valetas de lubrificação e troca de óleo.
 Alertar sobre os principais cuidados no acesso à pista de abastecimento, e
especialmente o dos caminhões, ônibus e assemelhados às valetas de
lubrificação e troca de óleo.
 Alertar sobre os cuidados especiais para o abastecimento de caminhões com
tanques dos dois lados do veiculo, não devendo a mangueira ser traspassada
por baixo do veículo (prática não permitida pela ABNT NBR 15594-1, além de
reduzir sobremaneira a sua vida útil). Neste caso a orientação, é que o
caminhão após abastecer o tanque de um lado, seja orientado dar a volta na
pista de abastecimento estacionando do outro lado para abastecer o tanque
oposto.
Atenção:
As mangueiras de mais de 5 metros não são especificadas pelo INMETRO, e
somente podem ser utilizadas com autorização do Instituto, com um processo
especial e individualizado por posto.
3.6.3. Procedimentos para Recepção do Cliente
1. Posicionar-se de modo que o motorista ao entrar no posto possa vê-lo;
2. Dar boas vindas ao cliente e oferecer-se para conduzi-lo às posições de
abastecimento, auxiliando-o no estacionamento em uma das posições
abastecimento, especialmente quando sobre as valetas de lubrificação e troca de
óleo.
3. Orientar o cliente sobre bomba desocupada mais próxima da saída da pista, de
forma a facilitar a parada dos próximos veículos que entrarem no posto
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4. Evitar subir no degrau de acesso a cabine para conversar com o cliente, e
apoiar-se na carroceria do veículo.
5. Alertar, gentilmente, o cliente sobre a proibição de, manter o veículo ligado, usar
celulares e outros eletrônicos na pista de abastecimento, pelo risco de fogo. Em
caso de resistência do cliente, levar o assunto ao chefe ou encarregado de pista.
6. Esclarecer, se for o caso, o processo de abastecimento dos tanques dos dois
lados do caminhão, para evitar atritos depois do abastecimento iniciado.
3.6.4. Procedimento para Abastecimento do Veículo
1. Observar se o veículo encontra-se com o motor e luzes desligadas, e confirmar
com o motorista se o freio de estacionamento está acionado. Caso necessário,
solicitar ao cliente para desliga-los assim como acionar o freio.
2. Mostrar ao cliente que a bomba é a do produto solicitado e que está zerada
3. Solicitar ao cliente a chave que abra o tubo de abastecimento do tanque (se for o
caso), colocando a tampa e chave, na bancada ou em cima da bomba e, não em
cima do tanque ou longarina do caminhão.
4. Perguntar ao cliente o volume ou valor desejado de combustível
5. Acionar manualmente os teclados da unidade abastecedora eletrônica, nunca
utilizando objetos.
6. Retirar o bico de abastecimento do descanso da bomba, sempre com a ponteira
do bico apontada para cima.
7. Operar manualmente a alavanca de acionamento da unidade abastecedora
mecânica, nunca utilizando o bico de abastecimento ou outros objetos.
8. Manter a mangueira estendida, evitando a formação de pequenos laços,
evitando ao máximo passa-la por baixo do caminhão.
9. Introduzir completamente o bico no tubo de abastecimento do tanque do veículo,
assegurando o bom contato metal com metal, deixando-o apoiado sobre papel
toalha absorvente para evitar gotejamento na lataria do veiculo ou no solo
(atenção: após o uso em cada abastecimento o papel toalha deve ser descartado
em recipiente específico). O uso de flanela, estopa ou outro material
reaproveitável é proibido pelo Anexo 2 da NR 9, do MTb.
10. Iniciar o abastecimento, acionando o gatilho do bico automático para dar partida
ao fluxo de produto, colocando na velocidade adequada para o volume
demandado.
11. Ficar atento ao desligamento precoce do bico automático ou refluxo de produto

Módulo - Operações com Combustíveis Líquidos
Seção - Abastecimento de Veículos com Combustíveis Líquidos

Pag. 8

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

repentino de dentro do tanque, ou mesmo algum defeito no bico automático de
abastecimento evitando que provoque eventual transbordamento.
12. Permanecer na área de abastecimento, podendo realizar outras tarefas inerentes
à atividade, mas desde que possa continuar observando a boca do tanque do
veículo e tomar ação imediata, caso seja necessário.
13. Direcionar o cliente para outra bomba, caso a alavanca de acionamento do bico
automático esteja apresentando problemas no inicio do abastecimento. Nunca
utilizar qualquer tipo de objeto para travamento do gatilho do bico de
abastecimento.
14. Não completar o abastecimento após o desligamento do bico automático e não
“forçar” mais fluxo de produto, prática proibida pelo Anexo 2 da NR 9, do MTb.
Não colocar o rosto próximo à boca do tanque do veículo para ouvir o fluxo de
produto;
15. Escorrer completamente a sobra de produto do interior do bico de abastecimento
para dentro do tanque do caminhão.
16. Recolher o bico de abastecimento, utilizando a toalha de papel absorvente usada
como proteção para evitar que caia combustível na pista. Colocar o bico de volta
no descanso da bomba e descartando a toalha absorvente no recipiente
adequado.
17. Verificar se a mangueira de abastecimento não está torcida ou espalhada pela
pista.
18. Chamar a atenção do cliente para o totalizador do painel da bomba, ao término
do abastecimento, indicando o volume abastecido e o valor.
19. Fechar a tampa do bocal de abastecimento, certificando-se de que a mesma
está firme e travada, e sendo o caso, devolvendo a chave para o cliente.
20. Agradecer ao cliente, apresentar as demais ofertas do Posto e orientar a saída
do caminhão.
Atenção:
É recomendado paralisar a operação se alguém no interior do veiculo ou nas
proximidades do abastecimento insistir em fumar ou utilizar equipamentos
eletroeletrônicos. Explicar gentilmente ao cliente, apresentando as placas de
segurança exigidas pela ANP e não abastecer em condições inseguras. Em caso de
resistência do cliente, levar o assunto ao chefe ou encarregado de pista.
Qualquer remoção ou transferência de produto entre tanques de veículos deve
seguir procedimento especifico estabelecido no Módulo 3, Seção 6 deste Manual.
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3.7. Abastecimento de ARLA 32
3.7.1. Procedimentos Administrativos
Observar as recomendações do item 3.5.1 aplicáveis, acrescentando outras a serem
incluídas pelo posto para atender as suas características próprias.
3.7.2. Procedimentos Pré-operação
Observar as recomendações do item 3.5.2 aplicáveis, acrescentando as abaixo
listadas, e outras a serem incluídas pelo posto para atender as suas características
próprias.
 Reforçar a informação de que o ARLA 32, não sendo um aditivo do diesel, não
pode ser abastecido no mesmo tanque do veiculo, existindo um tanque
específico para ele, que deve ser identificado pelo frentista, pela cor AZUL da
sua tampa.
 Alertar que em caso de abastecimento incorreto poderá ser necessário remover
e substituir todo o diesel contaminado.
3.7.3. Procedimentos para Confirmação de Informações:
1. Identificar se o veículo utiliza o ARLA 32, observando a existência do tanque
específico.
2. Confirmar com o cliente se haverá abastecimento de ARLA 32 e qual volume a
ser fornecido, convertendo-o em número de galões, se a estocagem do posto for
nesta modalidade.
3. Esclarecer ao cliente que apesar do ARLA 32 não ser combustível, os cuidados
de segurança e prevenção de fogo devem ser mantidos, pois o abastecimento é
realizado na área de inflamáveis (classificada).
3.7.4. Procedimento para Abastecimento do Veículo
1. Confirmar pela dimensão e cor da
tampa do tanque, se o tanque indicado
é realmente de ARLA 32.
2. Solicitar ao cliente a chave para abrir a

tampa do tubo de abastecimento do
tanque de ARLA 32 (se for o caso),
colocando a tampa e chave na
bancada ou em cima da bomba, e não
em cima do tanque ou longarina do
caminhão.

Módulo - Operações com Combustíveis Líquidos
Seção - Abastecimento de Veículos com Combustíveis Líquidos

Pag. 10

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

3.7.4.1. Abastecimento por Galões
1. Separar o número de galões demandados junto ao ponto de abastecimento,
2. Transferir cuidadosamente o produto dos galões para tanque ARLA do veículo,
apresentando ao cliente os galões vazios.
3. Após cada abastecimento, armazenar os galões no depósito de embalagens
vazias do posto.
3.7.4.2. Abastecimento com Bomba Específica Oriunda dos IBCs e Tanques
1. Zerar a bomba e informar ao cliente que a bomba foi zerada.
2. Retirar o bico de abastecimento do descanso da bomba, sempre com a ponteira
do bico apontada para cima.
3. Manter a mangueira estendida, evitando a formação de pequenos laços e
evitando ao máximo passa-la por baixo do caminhão.
4. Introduzir completamente o bico no tubo de abastecimento do tanque de ARLA
32 do veículo.
5. Iniciar o abastecimento, acionando lentamente o gatilho do bico para dar partida
ao fluxo de produto até atingir a velocidade adequada para o volume
demandado.
6. Permanecer atento ao abastecimento para evitar eventual transbordamento.
7. Não travar o bico de abastecimento para realização de outros serviços; mesmo
que os bicos sejam automáticos permanecer próximo ao abastecimento.
8. Escorrer completamente a sobra de produto do interior do bico de abastecimento
para dentro do tanque ARLA 32 do caminhão.
9. Recolher o bico de abastecimento, utilizando a toalha de papel absorvente usada
como proteção para evitar que caia ARLA 32 na pista. Colocar o bico de volta no
descanso da bomba e descartando a toalha absorvente no recipiente adequado
10. Verificar se a mangueira de abastecimento não está torcida ou espalhada pela
pista.
11. Chamar a atenção do cliente para o totalizador do painel da bomba, ao término
do abastecimento, indicando o volume abastecido e o valor.
12. Fechar a tampa do bocal de abastecimento, certificando-se de que a mesma
está firme e travada, e sendo o caso, devolvendo a chave para o cliente.
3.8. Abastecimento de Motocicletas, Triciclos ou Similares:
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3.8.1. Procedimentos Administrativos
Observar as recomendações do item 3.5.1 aplicáveis, acrescentando as abaixo
listadas, e outras a serem incluídas pelo posto para atender as suas características
próprias.
 Assegurar que exista uma placa na coluna da cobertura alertando para os
procedimentos de segurança no abastecimento de motos.
 Manter os frentistas orientados sobre itens de segurança específicos para este
tipo de veiculo, condicionantes para o abastecimento, reforçando as exigências
e dando-lhes os devidos argumentos. Em caso de conflitos o encarregado deve
assumir o dialogo com o cliente.
3.8.2. Procedimentos Pré-operação
Observar as recomendações do item 3.5.2 aplicáveis, acrescentando outras a serem
incluídas pelo posto para atender as suas características próprias.
3.8.3. Procedimentos para Recepção do Cliente
1. Posicionar-se de modo que o motorista ao entrar no posto possa vê-lo
2. Dar boas vindas ao cliente e perguntar qual o produto que deseja abastecer e,
caso seja orientação do posto, oferecer o produto cuja venda é priorizada
3. Indicar as bombas mais adequadas para abastecimento
4. Instruir o cliente que a moto deve se posicionar dentro da área demarcada no
piso; caso não seja viável, a mesma deve parar à menor distância possível da
bomba e nunca fora da área delimitada pelas canaletas de drenagem oleosa
5. Não tocar ou se apoiar na moto ou similar até que o cliente libere o
abastecimento
6. Orientar o cliente sobre bomba desocupada mais próxima da saída da pista, de
forma a facilitar a parada dos próximos veículos que entrarem no posto
7. Alertar, gentilmente, o cliente sobre a proibição de fumar, usar celulares e outros
eletroeletrônicos na pista de abastecimento, pelo risco de fogo. Em caso de
resistência do cliente, levar o assunto ao chefe ou encarregado de pista.
8. Solicitar ao cliente que coloque a moto apoiada em seu cavalete central. Caso a
mesma só possua o cavalete lateral, este deve ser utilizado, mas esclarecer que
será tomado mais cuidado com derramamentos durante o enchimento, pois na
posição que o tanque estará, o mesmo não poderá ficar totalmente cheio.
9. Alertar, educadamente, ao cliente sobre as exigências de segurança especificas
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para este tipo de veiculo, que recomendam não abastecer com o motor ligado e
sem o cliente descer da moto, durante o abastecimento.
10. Explicar calmamente, que em caso de transbordamento, o produto poderá
escorrer para cima das partes aquecidas do motor evoluindo para um incêndio
ou mesmo atingir a pele do motociclista, provocando uma dermatite de contato.
3.8.4. Procedimento para Abastecimento de Motos, Triciclos e Similares
1. Solicitar a abertura do tanque de combustível da moto pelo cliente, ou a sua
autorização para abri-lo.
2. Verificar o tipo de combustível com o qual a moto será abastecida.
3. Zerar o totalizador e mostrar o painel da bomba ao cliente antes de iniciar o
abastecimento (Isto evitará problemas de divergência e reclamação do cliente).
4. Acionar manualmente os teclados da unidade abastecedora eletrônica, nunca
utilizando objetos.
5. Retirar bico de abastecimento do descanso da bomba, posicionando a ponteira
do bico para cima.
6. Operar manualmente a alavanca de acionamento da unidade abastecedora
mecânica, nunca utilizando o bico de abastecimento ou outros objetos.
7. Manter a mangueira estendida, evitando a formação de pequenos laços.
8. Introduzir o bico de abastecimento no bocal do tanque de combustível. Nunca
utilizar funil ou outros recipientes para auxiliar o abastecimento.
9. Utilizar toalha de papel absorvente descartável para evitar o gotejamento de
combustível na pintura da moto ou no solo (atenção: após o uso em cada
abastecimento o papel toalha deve ser descartado em recipiente específico). O
uso de flanela, estopa ou outro material reaproveitável é proibido pelo Anexo 2
da NR 9, do MTb.
10. Acionar o gatilho do bico de abastecimento, iniciando o fluxo de produto com a
menor vazão possível da unidade abastecedora.
11. Abastecer vagarosa e exclusivamente este tipo de veículos, acionando
manualmente o gatilho. NUNCA posicionar o gatilho do bico para parada
automática.
12. Permanecer atento ao nível do combustível no interior do tanque, para não
causar transbordamento do produto, pois os volumes destes tanques
normalmente são bem menores do que os de automóveis.
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13. Evitar se inclinar sobre a moto, aproximando-se da emissão de vapores.
Posicionar-se contra o vento para não aspirar vapores de combustíveis.
14. Ter o cuidado de deixar um espaço no tanque para escorrer a sobra de produto
que se localiza no interior do bico de abastecimento, evitando o transbordamento
de produto do tanque.
15. Recolher o bico de abastecimento utilizando a toalha de papel absorvente, usada
na proteção contra respingos evitando que caia combustível na lataria da moto.
Colocar o bico de volta no descanso da bomba e descartar o papel toalha no
recipiente adequado.
16. Aguardar o fechamento da tampa do bocal de abastecimento pelo motociclista
ou fechá-lo com a sua autorização.
17. Agradecer ao cliente e liberar a moto para saída.
Caso o cliente não aceite as recomendações o frentista para o abastecimento destes
veículos, o frentista deve recorrer ao chefe de pista para administrar o conflito comercial.
3.9. Procedimento para Abastecimento de Vasilhames
3.9.1. Procedimentos Administrativos
Observar as recomendações do item 3.5.2 aplicáveis, acrescentando as abaixo
listadas, e outras a serem incluídas pelo posto para atender as suas características
próprias.


Divulgação e orientação sobre as exigências regulamentadoras:
 Recipientes para transporte de combustíveis líquidos, metálicos ou não
metálicos, devem ser rígidos
 Proibição da venda de combustíveis em garrafas PET e sacos plásticos, pela
Resolução da Agência Nacional do Petróleo (ANP) nº. 41/13
 Limitação do abastecimento para uso em situações de emergência a um
recipiente e volume total máximo de 20 litros, e somente em recipientes
aprovados para uso conforme legislação, ABNT NBR 15594-1 e Portaria
INMETRO nº 326/2006
 Recipientes com capacidade entre 20 e 200 litros devem ser abastecidos sobre
a carroçaria aberta do veículo (picapes ou caminhões), ABNT NBR 15594-1
 Manter disponíveis para exibição aos clientes cópias das regulamentações
pertinentes. Esclarecimentos quanto ao transporte de material perigoso são
obtidos diretamente com a ANTT pelo telefone 0800 610 300 ou pelo site
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www.antt.gov.br, e quanto aos recipientes, diretamente com o INMETRO pelo
telefone 0800 285 1818 ou pelo site www.inmetro.gov.br.
 Manter estoque de embalagens com capacidade inferior a
20 litros, aprovadas para o abastecimento



Disponibilização de acessórios para o abastecimento de tambores:
 Tubo acalmador: um tubo metálico (de preferência de cobre, não devendo ser
de ferro), com diâmetro maior do que o do bico de abastecimento, e com
comprimento suficiente para que, depois de inserido no tambor, encoste no
fundo do mesmo. As saídas do combustível devem ser duas aberturas laterais
em uma das extremidades do tubo.
Este tubo objetiva reduzir a geração de eletricidade estática produzida pelo
abastecimento, pois o produto será liberado apenas no fundo do tambor,
evitando a queda livre do produto em seu interior.
 Cabo terra ou anti-estático: um cabo elétrico flexível, preferencialmente
revestido, similar aos utilizados para descarga do caminhão-tanque, com uma
garra em cada extremidade.

3.9.2. Procedimentos para Recepção do Cliente:
Abastecimento de Vasilhames com Volume até 20 litros
1. Receber o cliente com atenção e paciência, pois certamente estará irritado com
a pane no veículo e pretendendo comprar produto em uma garrafa de PET ou
vasilhame similar, o que não é permitido.
2. Explicar e mostrar as normas da ANP / ABNT e INMETRO para justificar a sua
negativa, e oferecer o vasilhame aprovado. Caso ele não aceite as
argumentações, encaminha-lo para o gerente/encarregado do turno.
Abastecimento de Vasilhames com Capacidade entre 20 e 200 litros
1. Receber o cliente, que normalmente está com pressa, com atenção e paciência,
que a operação requer procedimentos especiais, e demanda mais tempo para
ser realizada.
2. Explicar ao cliente os riscos da operação e a necessidade de o encarregado
acompanhar o frentista na avaliação do recipiente e inicio da operação.
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3.9.3. Procedimentos para Abastecimento de Vasilhames com Volume até 20
litros
O abastecimento dos recipientes portáteis de combustíveis deve ser feito conforme
o abastecimento de veículos automotores, no que for aplicável, devendo ainda ser
observado:
1. O recipiente deve ser abastecido dentro da área delimitada pelas canaletas de
contenção, colocado sobre o solo nivelado e bem apoiado; NUNCA abastecer no
interior de um veículo em face da geração de vapores em área fechada, gerando
atmosfera explosiva.
2. Solicitar ao cliente que selecione o tipo de produto que vai abastecer e que se
mantenha afastado, para evitar qualquer contato com o produto devido a um
eventual transbordamento.
3. Zerar o mostrador e indicar que a bomba na ilha é a do respectivo produto e que
está zerada.
4. Retirar o bico de abastecimento do descanso da bomba, sempre com a ponteira
do bico apontada para cima.
5. Ligar a bomba e introduzir o bico de abastecimento no bocal do recipiente o
máximo possível.
6. No caso de recipientes metálicos, manter o contato entre o bico de
abastecimento e o bocal do recipiente para permitir o escoamento da eletricidade
estática.
7. Acionar lenta e cuidadosamente o gatilho, liberando o fluxo de produto, tendo o
cuidado de manter a menor vazão possível da bomba.
8. Parar o fluxo de combustível, tendo o cuidado de não encher totalmente o
recipiente; deixando um espaço vazio para que a sobra de produto contida no
bico possa ser escorrida sem causar o transbordamento de produto.
9. Recolocar o bico de abastecimento no descanso da bomba, tendo o cuidado de
verificar se a mangueira não está torcida ou espalhada pela pista.
10. Fechar a tampa do recipiente, certificando-se que se encontra firme e apertada.
11. Orientar o cliente quanto aos cuidados envolvendo o manuseio do produto e
suas características tóxicas e inflamáveis.
3.9.4. Procedimento para Abastecimento de Recipientes com Capacidade entre 20
e 200 litros (Tambores)
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O abastecimento destes recipientes deve ser feito conforme o abastecimento de
veículos automotores, no que for aplicável, devendo ainda ser observado:
1. O recipiente deve ser abastecido sobre a carroçaria aberta do veículo (picapes
ou caminhões); NUNCA abastecer no interior de um veículo em face da geração
de vapores em área fechada, gerando atmosfera explosiva (ABNT NBR 155941).
2. Verificar se os recipientes estão fechados, aparentemente em bom estado de
conservação, e se as suas tampas têm condições adequadas de fechamento
estanque dos mesmos.
3. Informar ao condutor do veículo transportador do combustível, que a fixação do
recipiente é de inteira responsabilidade do condutor e alertar que em caso de
movimentação ou queda do reservatório, podem ocorrer acidentes com danos
pessoais, materiais e/ou ao meio ambiente.
4. Selecionar a posição de abastecimento preferencial para este tipo de
abastecimento. Esta operação tem risco mais elevado, sendo aconselhável que
o outro lado da ilha não seja utilizado simultaneamente.
5. Assegurar que o veículo sobre o qual o tambor está colocado esteja com o motor
desligado, com todas as luzes apagadas e não possui qualquer equipamento
eletro eletrônico ligado.
6. Solicitar que os ocupantes do veículo saiam do veículo e se mantenham fora do
mesmo até o término do abastecimento, assegurando-se que eles não fumem,
utilizem telefones celulares ou outros equipamentos eletroeletrônicos, nas
proximidades do abastecimento.
7. Retirar ambas as tampas do tambor, deixando ambos os bocais abertos.
8. Acoplar a garra do cabo terra na borda do bocal de menor diâmetro do tambor,
assegurando-se que a superfície não é pintada.
9. Acoplar a outra extremidade cabo terra a ponto no sistema de aterramento da
estrutura da cobertura, não pintado.
10. Colocar o tubo acalmador no tambor pelo bocal de maior diâmetro. O tubo
deverá estar sempre em contato com o bocal e o fundo do tambor.
11. Retirar o bico do descanso da bomba, mostrar ao cliente que a bomba está
zerada e ligando-a.
12. Introduzir o bico de abastecimento no tubo acalmador, tendo o cuidado de
mantê-lo sempre em contato com o tubo durante todo o abastecimento.
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13. Digitar na bomba o volume a ser abastecido em cada tambor, de forma que o
fluxo seja cortado antes de transbordar, pois não haverá condições de observar
o produto chegando ao topo, pois o tubo obstruirá totalmente a visão. É
importante ter o cuidado de não encher totalmente o recipiente; deixando um
espaço vazio para que a sobra de produto contida no bico possa ser escorrida
sem causar o transbordamento de produto.
14. Acionar vagarosamente o gatilho liberando o fluxo de produto tendo o cuidado de
manter a vazão baixa.
15. No desligamento da bomba retirar o tubo acalmador e acomodar novamente o
bico na bomba,
16. Desconectar o cabo terra do tambor.
17. Solicitar ao cliente que ele mesmo feche as bocas do tambor, para evitar dúvidas
futuras, ou que, pelo menos, verifique e aprove o fechamento.
18. Repetir toda a sequencia, caso seja mais de um tambor. Não procurar fazer
atalhos, pois normalmente resultam em acidentes.
19. Desconectar a outra extremidade do cabo terra.
20. Orientar o cliente quanto aos cuidados envolvendo o manuseio do produto e
suas características tóxicas e inflamáveis, assim como a verificação periódica da
adequada amarração deles durante o trajeto.

Módulo - Operações com Combustíveis Líquidos
Seção - Abastecimento de Veículos com Combustíveis Líquidos

Pag. 18

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

MÓDULO - OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
4. Seção – AFERIÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO
4.1. Introdução
A atividade de revenda de combustíveis como atividade principal do posto de serviços
tem na bomba de abastecimento o seu instrumento metrológico, que necessita gerar
credibilidade no cliente e comprovar, frequentemente, sua eficácia metrológica perante o
INMETRO.
O INMETRO, em sua Portaria no 023, de 25 de fevereiro de 1985, define como
responsabilidade do posto de serviços a aferição periódica de suas bombas de
abastecimento, mantendo rigorosa fiscalização com autoridade para penalizar o posto
com advertências, multas, lacração de bombas e, em casos extremos, até fechamento
do próprio posto.
4.2. Aferições
Aferição periódica: É o exame efetuado, anualmente, para verificar o atendimento às
condições estabelecidas pelo INMETRO, em instrumentos utilizados em medições que
envolvam as atividades previstas no item 8 da Regulamentação Metrológica, aprovada
pela Resolução no 01/82 do CONMETRO.
Aferição eventual: É o exame efetuado em todo instrumento que tenha sido submetido a
manutenção, reparo ou conserto, após uma aferição periódica
De acordo com a Portaria INMETRO 023/1985, para a aferição das bombas, o posto
deve manter uma unidade de medida com capacidade de 20 litros devidamente aferida
pelo INMETRO ou seus credenciados.
Na operação de aferição, a variação apurada de mais de 100 ml entre a leitura mostrada
no painel da bomba abastecedora e a medida padrão de 20 litros indica não
conformidade e acarreta autuação do posto de serviços e a lacração da bomba.
4.3. Periodicidade de Aferição
A periodicidade adequada de aferições preventivas é definida pelo posto de serviços.
Estas aferições objetivam evitar a possibilidade de eventuais perdas financeiras para o
Posto, possíveis problemas com os consumidores e eventuais penalidades do
INMETRO.
São recomendadas as periodicidades de aferição:
o

Todos os bicos diariamente
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o

As bombas no intervalo máximo de 30 dias, sendo que as melhores práticas
indicam a aferição quinzenal ou semanal

o

As bombas sempre que houver suspeitas de que a bomba está entregando
produto a mais ou a menos do que está marcado (esta suspeita pode ser oriunda
do cliente ou da análise do relatório de sobras e perdas no estoque do Posto).

o

Toda vez que a bomba mostrar evidência de dano físico que possa afetar a
confiabilidade de medição ou quando tenha apresentado falha durante a sua
operação:

4.4. Riscos da Operação de Aferição de Bombas Abastecedoras
Toxicidade do Combustível: O Ministério do Trabalho, no Anexo 2 (benzeno) da NR09, alerta para os riscos desta atividade pelo potencial de inalação de vapores de
gasolina, que contem benzeno, produto considerado potencialmente cancerígeno,
definindo que o funcionário que for realizar a operação use máscara com filtro para
vapores orgânicos e receba capacitação com carga horária mínima de 4 (quatro) horas,
reciclada a cada 2 anos.
Fogo: A aferição é realizada junto às bombas, na própria pista, com extensão da
atividade até a área de descarga de caminhões tanque, áreas sujeitas ao trânsito de
veículos e pedestres, e com ele potenciais fontes de ignição, que necessitam ser
isoladas antes do inicio da operação.
Atropelamento: Pela razão acima citada, existe também o risco de atropelamento dos
funcionários que realizam a operação, sendo indicado o isolamento da área para a
realização desta atividade.
4.5. Procedimentos Administrativos


Definição do responsável autorizado para realizar a operação
 Selecionar e treinar previamente os profissionais indicados para a realização da
operação nos aspectos de procedimentos metrológicos e de segurança.
 Assegurar supervisão e verificações periódicas do serviço realizado pelo
funcionário, em face da importância deste controle para a metrologia do
abastecimento e para atender a fiscalização do INMETRO.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente em calça e camisa sem bolsos
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Mascara para produto químico de face inteira, com filtro para vapores orgânicos
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 Luvas de PVC
 Avental impermeável
 Óculos de segurança de ampla visão (caso a máscara já não o incorpore).


Planejamento da operação
 Planejar a aferição em horário de pouco movimento de veículos, e sem a
realização de descarga do produto nos tanques, de forma a poder interromper a
operação da ilha ou pelo menos dos dois lados da bomba, e efetuar os
procedimentos de aferição da bomba sem interrupções.
 Programar as aferições das bombas por produto (ex.: todos os bicos de
gasolina, a seguir os de álcool e, finalmente, os de diesel).



Prover os equipamentos necessários em bom estado de conservação:
 Medida calibrada de 20L, especificada pelo INMETRO, devidamente aferida;
 Funil e baldes de alumínio; cabo de aterramento
 Cones e fitas de sinalização;
 2 Extintores pó químico de 8 kg.



Inspeção pré-operação da medida calibrada, confirmando:
 Existência do lacre do INMETRO, firme, sem marcas de violação na validade
(ano marcado no lacre confere com o ano do respectivo certificado de aferição
da medida calibrada)
 Bom estado de conservação do equipamento: inexistência de deformações,
alças de operação/movimentação e do visor, que deve estar transparente e
permitir a fácil leitura do nível do líquido.
 Existência do selo do INMETRO,



Verificação dos aspectos de segurança
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 Assegurar que o executor da operação está usando todos EPIs em bom estado
de conservação, não permitindo que inicie as suas tarefas sem os EPIs
adequados.
4.6. Procedimentos pré-operação
1. Fazer algumas perguntas ao executor da operação, sobre os procedimentos a
serem executados
2. Inspecionar a área assegurando-se que não há nenhum serviço de manutenção
em curso ou outras potenciais fontes de ignição.
3. Interromper a operação da ilha ou da bomba a ser aferida, colocando a
sinalização de “Em Manutenção”, de ambos os lados;
4. Instalar os 4 cones e fitas de sinalização isolando o acesso de veículos e
pedestres à área onde será realizada a aferição;
5. Isolar com cones de sinalização as bocas dos tanques onde serão despejados os
produtos contidos na medida calibrada após os testes
6. Posicionar um extintor de incêndio de pó químico de 8 kg no local da aferição e
outro na boca de descarga do tanque correspondente
7. Arrumar os equipamentos de aferição na área isolada para esta finalidade;
8. Assegurar a correta identificação das bocas de descarga dos tanques para
facilitar o retorno dos combustíveis aos respectivos tanques:


Gasolina Comum – Vermelha; Gasolina Aditivada - Azul escuro;



Etanol Comum - Branco; Etanol Aditivado - Rosa Pêssego;



Diesel Comum – Cinza; Diesel Aditivado – Preto

9. Assegurar que os demais frentistas estão informados do início da operação;
4.7. Procedimentos da Operação de Aferição
1. Certificar que não pessoas fumando e que não há nenhuma fonte potencial de
ignição próxima ao local dos testes
2. Colocar a medida calibrada no chão da pista nivelada e em frente à bomba que
será aferida; certificar-se de que a medida não poderá tombar quando do seu
enchimento.
3. Posicionar-se de frente para o marcador da bomba, de forma a poder vê-lo
facilmente, e, se possível com a direção do vento nas suas costas;
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4. Posicionar o balde de alumínio ao lado da medida calibrada;
5. Aterrar o balde e a medida calibrada;
6. Retirar o bico de abastecimento do descanso da bomba e colocar a máscara;
7. Encostar o bico na lateral interna do balde e acionar o gatilho. Após passarem 5
litros, parar o fluxo e zerar a bomba;
8. Introduzir o bico de enchimento na medida calibradora, segurando sempre o bico
para evitar qualquer possibilidade de o mesmo cair ao chão;
9. Assegurar que há um bom contato do bico com o pescoço da medida calibrada,
iniciando o abastecimento da medida calibrada conforme o modelo da bomba:


Bomba eletrônica: Deve ser programada para 20 (vinte) litros e a ponta do
bico deve ser mantida acima do visor transparente até a bomba completar os
20 litros; fazer outras duas aferições, uma lenta e outra rápida;



Bomba mecânica: posicionar o bico abaixo do visor, colocando o gatilho na
posição travada para fechamento automático. Após o fechamento automático
do bico, completar até 20 litros e recolocar o bico no suporte da bomba.
Alternar a velocidade da bomba (lenta e rápida) a cada aferição.

10. Durante o enchimento observar se o produto chega próximo ao bocal da medida.
Se houver iminência disto acontecer, parar o enchimento antes do produto
chegar próximo do bocal;
11. Não desviar a atenção, pois pode haver derrame de produto caso exista uma
bomba ou bico automático desregulados;
12. Recolher a mangueira e colocá-la no descanso da bomba;
13. Esperar até o produto no interior da medida calibrada ficar estabilizado;
14. Verificar onde está a linha do produto no interior do visor da medida calibrada;
15. Ler a marcação de nível na placa que circunda o visor de nível. O erro máximo
tolerado para cada vazão (para mais ou para menos) é 100 ml;
16. Caso a leitura apresente valores acima ou abaixo da tolerância, fazer 2 (duas)
novas aferições e, se confirmada a desregulagem da bomba, desativar a mesma,
colocar seu cadeado e chamar a empresa de manutenção para regulá-la.
17. Após cada teste: Anotar os dados em uma caderneta e despejar o combustível
na respectiva boca de descarga do tanque, sempre no tanque que supre a
bomba em aferição, utilizando um funil de alumínio devidamente aterrado,
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segurando a medida pelas duas alças e despejando lentamente, evitando
derrame do produto;
18. Após testar todos os bicos de uma ilha de bombas, repetir as aferições para os
demais bicos das outras ilhas;
19. Liberar as bombas aferidas para o abastecimento dos veículos;
20. Recolher os cones e o extintor utilizados na aferição aos seus locais de
estocagem;
21. Lançar as aferições no LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis);
22. Para cada bico aferido deve ser providenciado o devido registro do volume e
combustível utilizado na aferição, assinado pelo responsável por sua execução;


Neste registro deve constar, nas mesmas quantidades, a saída e retorno para
o tanque do volume de combustível utilizado;

Importante:
Quando os testes e calibração das bombas forem executados pela empresa de
manutenção, o responsável do posto pela atividade deve manter-se sempre
acompanhando cada passo da operação.
O registro no LMC deve ser realizado pelo responsável pela operação do Posto,
mediante a entregar pela empreiteira de um certificado com a identificação e
resultados da bomba testada/calibrada
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MÓDULO – OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
5. Seção - SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
5.1. Introdução
Os serviços complementares ao abastecimento do veiculo podem ser realizados
parcialmente na pista de abastecimentos ou em local definido pelo posto, objetivando o
suporte ao cliente nas verificações e ajustes no motor do veículo e calibragem dos
pneus. Comercialmente são oportunidades para vendas complementares, e
oportunidades para conduzir o cliente à loja de conveniência.
o

Serviços sob o capô do veículo limitam-se normalmente a verificações e
complementação do nível de: óleo do motor; óleo de freio; óleo da caixa de
marchas; água do limpador de para-brisas; líquido de arrefecimento

o

Serviço de lavagem do para-brisa e vidros do veículo

o

Serviços de calibragem dos pneus

Estes serviços são, normalmente, de baixo risco, realizados pelo próprio frentista
abastecedor, mas convém destacar alguns cuidados que devem ser tomados, uma vez
que têm provocado acidentes, com lesões de diversos níveis. Este Manual aborda estes
serviços sob o aspecto de operações seguras.
5.2. Riscos nos Serviços Complementares ao Abastecimento do Veículo
Atropelamento. Na pista de abastecimento e na área de calibragem de pneus, A
movimentação no entorno dos veículos como parte rotineira dos seus serviços na pista,
pode levá-los a subestimar o risco de atropelamento, normalmente sem lesões ou com
lesões de pequena gravidade.
Lesões nas mãos e na cabeça: Em face de descuidos na abertura, fechamento e
fixação do capô aberto do veiculo.
Queimaduras: Na abertura do radiador e do recipiente de líquido de arrefecimento: são
relativamente frequentes ao abrir o radiador do veiculo. Variam de ligeiras queimaduras
nas mãos até sérias lesões no rosto e perda da visão.
Lesões nas mãos: Pelo contato inadvertido com as partes móveis do motor Apesar de
menos frequentes estes acidentes ocorrem por distração dos frentistas.
5.3. Procedimentos administrativos.
A ação administrativa na prevenção de acidentes nestas atividades tem como principal
foco o treinamento e conscientização da equipe de frentistas, para reconhecer os riscos
em atividades tão simples.
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Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente calça e camisa sem bolsos
 Calçados de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Luvas de PVC, avental impermeável e óculos de segurança.



Alertar frequentemente a equipe sobre os riscos específicos das atividades.



Verificações operacionais frequentes.

5.4. Procedimentos de Segurança
5.4.1. Na abertura do capô
1. Manter atenção à movimentação de veículos ao redor do veículo sendo
atendido.
2. Acessar o capô sempre pelo lado da ilha de abastecimento.
3. Abrir cuidadosamente o capô e assegurar-se que a fixação que mantem o
capô aberto este bem fixada.
4. Assegurar-se que o motor do veículo está desligado antes de tocar qualquer
parte do mesmo.
5.4.2. Na abertura do radiador
1. Não se aproximar do radiador, caso o carro esteja fervendo; solicitar ao
cliente que encoste o veiculo fora da área de abastecimento, desligue o
motor e aguarde que o sistema esfrie.
2. Colocar a luva de PVC e destravar lentamente a tampa do radiador (não
abrir diretamente) e aguardar a eliminação da pressão do sistema.
3. Abrir o radiador com um pano molhado para prevenir queimaduras com a
água fervente.
5.4.3. Na calibragem de pneus
1. Manter atenção à movimentação de veículos ao redor do veículo sendo
atendido.
2. Antes de se abaixar para a calibragem dos pneus, observar se não está se
colocando em posição de risco de atropelamento.
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3. Não colocar pressão nos pneus muito superior às pressões normalmente
solicitadas; confirmar na indicação na porta do veículo.

Módulo - Operações com Combustíveis Líquidos
Seção - Serviços Complementares ao Abastecimento do Veículo

Pag. 3

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

MÓDULO – OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
6. Seção – RETIRADA DE PRODUTO DO TANQUE DO VEÍCULO DO CLIENTE
6.1. Introdução
A operação de retirada de produto do tanque do cliente é considerada como de alto risco
e só deve ser realizada em caráter de exceção quando, por um abastecimento
equivocado, o produto abastecido é incompatível com o combustível utilizado pelo
veiculo do cliente.
6.2. Abastecimento com Produtos Compatíveis
Em caso de engano no abastecimento com a troca entre gasolina comum e gasolina
especial, gasolinas e etanol em veículos flex é mais conveniente negociar com o cliente
uma compensação financeira para resolver o problema, e não se expor a realização
desta operação de risco.
6.3. Abastecimento com Produtos Incompatíveis
Em caso de engano com o abastecimento de etanol em veículos não flex ou gasolinas e
álcool em veículos a diesel, o produto, realmente, tem que ser removido do tanque, e o
veículo reabastecido com o produto correto.
Importante:
Evitar o acionamento do motor do veículo abastecido com produto incompatível,
especialmente aqueles movidos a diesel. O acionamento do motor e a manutenção do
motor trabalhando podem causar danos severos ao sistema de injeção de combustível e
a câmara de combustão do veículo.
Opções para Realização da Operação:
Alternativa 1: Rebocar o veículo para a oficina mais próxima, onde o mecânico realizará
a remoção do produto drenando o tanque ou removendo o tanque, em condições
seguras.
Alternativa 2: Remover o veículo para uma área segura afastada da pista e do fluxo de
veículos para a remoção do produto, via sifão hidráulico, utilizando um sistema de sução
inicial do produto através de uma pera acionadora, que provocará o vácuo inicial, e o
produto sendo conduzido para um recipiente autorizado.
Os carros de fabricação mais recente não permitem esta possibilidade por disporem de
uma proteção que não permite que a mangueira atinja o fundo do tanque. Neste caso
utilizar a Alternativa 1.
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Esta operação de alto risco deve ser sempre realizada sob o acompanhamento direto do
gerente / encarregado de turno.
6.4. Riscos da Operação de Retirada de Produto do Tanque do Cliente
Toxicidade do Combustível: independente do tipo de produto que for manuseado,
sempre existe o risco da toxicidade do produto e de seus vapores. Caso o produto seja
a gasolina, é necessário seguir as exigências estabelecidas pelo Ministério do Trabalho,
através do Anexo 2, da NR 09, que proíbe a transferência de produto com a utilização
de mangueira por sucção além de requerer o uso de máscara facial para evitar
inalação de vapores de gasolina que contem um percentual de benzeno em sua
composição.
Fogo: a operação envolve a movimentação, em regime de exceção, de produtos
inflamáveis, com a consequente emissão de vapores inflamáveis havendo risco de fogo /
explosão.
Atropelamento: a grande movimentação de veículos na área de abastecimento torna os
frentistas em atividade e clientes que estejam fora de seus veículos, potencialmente,
vulneráveis a atropelamento, razão pela qual, entre outras, esta operação de exceção
não deve ser realizada na pista de abastecimento.
6.5. Procedimentos Administrativos


Definição do responsável autorizado para realizar a operação
 Selecionar e treinar previamente os profissionais indicados para a realização da
operação de retirada de produto do tanque do cliente, optando sempre que
possível pelos frentistas com mais experiência.
 Assegurar treinamento especifica nesta operação de exceção, para os frentistas
selecionados, com reciclagem periódica (uma vez que esta demanda costuma
ser bastante esporádica).
 Sendo esta uma operação de exceção e de alto risco, o serviço não deve ser
iniciado sem a supervisão direta do gerente / encarregado de turno.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente, calça e camisa sem bolsos
 Calçados de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Máscara de produto químico de face inteira, com filtro para vapores orgânicos
 Luvas de PVC, avental impermeável e óculos de segurança (caso a mascara já
não o incorpore)
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Prover os equipamentos necessários, em bom estado de conservação
 Medida calibrada de 20L, especificada pelo
INMETRO, devidamente aferida

Bomba de sucção por sifão

 Bomba de sução de combustíveis (por sifão)
 Cones e fitas de sinalização




Extintores pó químico de 8 kg

Inspeção pré-operação da medida calibrada, confirmando:
 Bom estado de conservação do equipamento: inexistência de deformações,
alças de operação/movimentação e do visor, que deve estar transparente e
permitir uma fácil leitura do nível do líquido.



Verificação dos aspectos de segurança
 Assegurar que o executor da operação está usando todos EPIs em bom estado
de conservação, não permitindo que inicie a tarefa sem os EPIs adequados.

6.6. Procedimentos da Operação de Retirada de Produto do Veiculo do Cliente
1. Estacionar o veiculo em área distante de qualquer fonte de ignição.
2. Isolar a área com os cones, posicionar o extintor, próximo à operação.
3. Introduzir a ponta da tubulação de sução na boca do tanque do veiculo e a outra na
medida calibrada, pressionando a peça de borracha várias vezes, até que o produto
flua do tanque do veículo para a medida calibrada.
4. Durante o enchimento observar se o produto chega próximo ao bocal da medida
calibrada. Se houver iminência disto acontecer, parar o enchimento antes de o
produto chegar próximo do bocal.
5. Removido o produto, se estiver em bom estado, deve ser degradado para o tanque
de um produto de menor valor, seguindo os procedimentos de retorno de produto
para o tanque e de registro no LMC apresentados na Seção Aferição de Bombas de
Abastecimento.
Neste registro devem constar, nas mesmas quantidades, a saída e o retorno para o
tanque do volume de combustível envolvido.
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MÓDULO – CONTROLES DOS COMBUSTÍVEIS
1. Seção – CONFERÊNCIA E RETIRADA DE AMOSTRAS NO CAMINHÃO TANQUE
1.1. Introdução
A operação de subir, conferir e amostrar o caminhão tanque envolve atividades de
significativa importância no processo de descarga do caminhão por ser o instrumento do
posto de serviços para o controle da quantidade e qualidade do produto a ser recebido e
se uma atividade de risco, tanto para o funcionário do posto de serviços como para o
motorista do caminhão tanque, envolvendo as seguintes atividades:
 Subir no Caminhão Tanque: Atividade de risco, regulada pela NR 35 (Trabalho em
Altura), do MTb, que requer treinamento específico para seus executores, exigindo
cuidados especiais ao subir, descer e se movimentar sobre o passadiço do veículo
para acessar as bocas de visita dos tanques do caminhão.
 Conferência do Nível de Produto nos Compartimentos do Caminhão Tanque:
Atividade primordial para o processo de controle de estoque, responsável por aceitar
ou não o volume descrito na nota fiscal, autorizando ou não a descarga.
 Retirada de Amostra dos Tanques do Caminhão: Atividade primeira do controle
de qualidade do produto, gerando uma amostra que é analisada no processo de
controle de qualidade, deliberando sobre o aceite ou não, da carga do
compartimento.
 Complementação do Volume do Caminhão Tanque: Caso a conferência do
compartimento do caminhão tanque mostre que o nível de produto está abaixo da
seta indicando volume à menor do que o especificado na nota fiscal, o posto de
serviços pode optar por:


Devolver o compartimento.



Em casos especiais, (normalmente postos de estrada onde a distância da
base de suprimento é grande) encaminhar o caminhão para área de
abastecimento e completa-lo como o respectivo produto, na presença do
motorista do caminhão tanque, registrando na nota fiscal (original e cópia),
conforme detalhado no Módulo 3, Seção 3. Deve ser levado em conta que
está é uma operação de alto risco e deve ser realizada na presença de um
encarregado ou gerente do posto de serviços.

1.2. Riscos da Operação de Subir, Descer Transitar e Verificar o Nível de Produto no
Topo do Caminhão Tanque
Queda: a operação envolve a subida e descida do topo do caminhão tanque por uma
escada vertical, transitar em passarela estreita no topo do tanque, compartilhada por 2
pessoas, obstruída por diversas bocas dos tanques, a retirada de amostras e
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colocação nos frascos, o que exige maior movimentação do representante do posto,
sendo todo o trabalho realizado em altura (acima de 2,00m do nível do solo), com o
executor transportando equipamentos de coleta e guarda de amostras de produtos.
Em alguns casos o caminhão tanque dispõe de corrimão articulado que deve ser
suspenso para dar maior segurança a esta atividade, ou cabo guia onde deverá ser
fixado o cinto trava quedas, onde disponível (instalação tecnicamente viável).
É recomendado que o representante do posto de serviços suba a escada do caminhão
tanque levando uma sacola a tiracolo, para transportar os equipamentos necessários
para atividade.
As boas práticas sugerem que à medida que as amostras são coletadas sejam
armazenadas em uma sacola e que esta possa ser descida do topo do caminhão
através de um cabo confiável, evitando a descida do representante do posto de
serviços com objetos nas mãos, aumentando o risco de quedas.
Fogo / Explosão: a conferência do nível de produto e a retirada de amostras se
realizam em área classificada. O atendimento à demanda de iluminação adicional
somente pode ser realizado por lanterna à prova de explosão, em perfeito estado de
conservação, e deve ser observado cuidado para o potencial atrito de superfícies
metálicas gerando centelhas. Destaca-se a proibição de utilização de telefones
celulares ou instrumentos não apropriados.
Toxicidade do Combustível: Os combustíveis, além de inflamáveis, são produtos
tóxicos, e as gasolinas contém um percentual de benzeno na sua composição (produto
potencialmente cancerígeno), requerendo cuidados especiais em seu manuseio,
evitando o contato com a pele a inalação de seus vapores. Ao abrir a boca do tanque
os vapores contidos no espaço entre o líquido e cofre do tanque se expandem para
atmosfera, exatamente, na área onde o representante do posto de serviços e o
motorista do caminhão tanque precisam estar. Esta emissão de vapores continua
durante toda a operação de conferência e retirada de amostras. O Anexo 2, da NR 09,
do MTb exige o uso de EPIs especiais, incluindo máscara facial, que somente deve ser
retirada após o fechamento das tampas dos tanques.
1.3. Procedimentos Administrativos


Definição do responsável autorizado para realizar a operação
 Selecionar os profissionais indicados para a realização da operação de
conferência e coleta de amostras, em face dos riscos e da sua importância no
processo de controle volumétrico e de qualidade de produtos.
 Treinar os profissionais indicados para realização da atividade em suas
responsabilidades no controle volumétrico e de qualidade dos produtos, dos
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riscos do trabalho em altura (NR 35) e exposição a vapores (NR 09), e
relacionamento com o motorista.
 Assegurar supervisão e verificações periódicas do serviço realizado pelo
executor em face da importância destes controles para gestão de estoques
segurança e de meio ambiente.


Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente em calça e camisa sem bolsos
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Máscara de produto químico de face inteira, com filtro para vapores orgânicos.
 Cinto de segurança do tipo trava quedas (onde disponível, com instalação

tecnicamente viável).
 Luvas de PVC
 Óculos de segurança de ampla visão (caso a máscara já não o incorpore)


Prover os equipamentos necessários em bom estado de conservação:
 Lanterna à prova de explosão com a carga necessária de pilhas
 Equipamento saca amostra em bronze ou alumínio, com o cabo com dimensão
adequada.
 Bolsa de lona ou couro para transporte dos equipamentos e material



Verificação dos aspectos de segurança
 Assegurar que o executor da operação está usando todos EPIs, em bom estado
de conservação não permitindo que inicie as suas tarefas sem os EPIs
adequados.
 Quando do uso da máscara, verificar o ajuste da mesma ao rosto, adequando-o
à sua necessidade, para evitar a entrada de ar pelas laterais.

1.4. Procedimentos Pré operação
1. Fazer algumas perguntas ao executor da operação sobre os procedimentos a
serem executados.
2. Inspecionar a área assegurando-se que não há nenhum serviço de manutenção
em curso ou outras potenciais fontes de ignição.

Módulo - Controles dos Combustíveis
Seção - Conferência e Coleta de Amostras no Caminhão Tanque

Pag. 3

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

1.5. Procedimento para Acesso e Trânsito no Topo Caminhão Tanque
1. Usar os EPIs recomendados pelo PPRA.
2. Subir a escada sempre de mãos vazias, de forma acessar a mesma, com 3
pontos de contato.
3. Conectar o cabo do cinto trava quedas nos degraus superiores de escada, ou
fixar o mosquetão do cinto de segurança ao cabo (quando disponível).
4. Acionar o corrimão telescópico (se for o primeiro a subir) ao chegar ao topo da
escada, ou fixar o mosquetão do cabo de seu cinto ao cabo guia instalado ao
longo do passadiço do cofre do tanque. (quando disponível).
5. Circular lenta e cuidadosamente sobre o passadiço, mesmo na existência de
corrimão, evitando ao máximo circular com as mãos ocupadas.
1.6. Procedimento para Abertura das Bocas dos Tanques
1. Solicitar ao motorista do caminhão tanque que abra uma boca de tanque de cada
vez, e ao término da conferência, mantê-la devidamente fechada; somente então
passar para o tanque subsequente. Ao término desta atividade deve ser mantida
aberta apenas a boca do tanque que irá descarregar em primeiro lugar.
2. Ao término da descarga de cada tanque o motorista do caminhão tanque deve
subir novamente para abrir a boca do próximo tanque a descarregar, assim
procedendo até terminar a última descarga.
3. As bocas dos tanques somente são trancadas após a conferência final do
representante do posto de serviços.
1.7. Procedimento para Verificação do Nível do Produto no Tanque
1. Posicionar-se com o vento pelas costas
2. Observar o posicionamento da seta de conferência do produto
3. Verificar a posição do nível de produto em relação à seta:


Produto acima da seta: volume a maior do que especificado na nota fiscal



Seta “piscando”: volume OK, de acordo com a nota fiscal



Produto abaixo do meio da seta: produto a menor do especificado na nota
fiscal

1.8. Procedimento para Descer do Caminhão Tanque
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1. Portar os equipamentos em uma bolsa a tiracolo, ou que seja descida quando já
tiver chegado ao chão.
2. Descer a escada sempre de mãos vazias, de forma acessar sempre a mesma
com 3 pontos de contato.
3. Desconectar o cabo do cinto trava quedas do cabo guia em que estava fixado
durante a operação e conecta-lo no primeiro degrau superior de escada. À
medida que for descendo, move-lo para outra posição que o permita chegar ao
solo.
4. Baixar o corrimão telescópico (o que for o último a descer) ao chegar ao chão.
1.9. Procedimento para Retirada de Amostra do Produto Existente no Tanque
1. Posicionar-se sempre que possível em uma situação de vento às costas.
2. Verificar a integridade dos lacres da válvula da tubulação de saída de cada
compartimento do caminhão tanque.
3. Solicitar ao motorista do caminhão tanque para equalizar (aterrar) o potencial
elétrico entre o balde de alumínio (limpo e seco) e o caminhão tanque através da
ligação de cabo terra. O cabo deve ser ligado primeiro no balde e a seguir no
caminhão tanque.
4.

Solicitar ao motorista do caminhão tanque
para abrir lenta e cuidadosamente a
válvula da tubulação de saída do
compartimento recolhendo o produto
escoado no balde de alumínio, fechandoa imediatamente após. Caso o balde não
esteja totalmente limpo, o mesmo deve
ser limpo com o produto recolhido que, a
seguir, deve ser despejado no tanque que
irá receber a carga.

5. Transferir o produto coletado para o recipiente específico com auxílio de um funil,
identifica-lo, e fecha-lo adequadamente.
6. Ao término da operação, solicitar ao motorista do caminhão tanque que
desconecte o cabo de ligação do caminhão tanque.
7. Repetir o procedimento para cada compartimento do caminhão tanque.
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MÓDULO – CONTROLES DE COMBUSTÍVEIS
2. Seção – CONTROLE DE ESTOQUE E INVESTIGAÇÃO DE VARIAÇÕES ANORMAIS
2.1. Introdução
O controle de estoques é atividade de singular importância para identificação de
variações de estoque que podem impactar diretamente o resultado financeiro do posto
de serviços.
Este controle é primordial para rápida identificação potencias vazamento nos tanques ou
linhas, evitando assim contaminações ao meio ambiente, potenciais riscos de incêndio
ou explosões, permitindo a implantação de ações corretivas imediatas à identificação de
qualquer problema.
A constante análise diária das variações anormais de estoque permite, também,
identificar potenciais desvios de produto.
A ANP regulamenta através das disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, os
critérios obrigatórios para a escrituração do LMC ou Documento de Estocagem e
Comercialização de Combustíveis (DECC).
O LMC é o documento oficial comprobatório de estocagem e comercialização de
produtos previsto no inc. VI do art. 3º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para o
revendedor varejista de combustível automotivo.
Os registros precisos das medições de estoque e a sua reconciliação com as vendas
serão obrigatoriamente executados diariamente para minimizar as implicações na
segurança, proteção ambiental além de custos em perdas de produto.
A realização adequada deste controle de estoque é obrigação legal do posto de
serviços, de modo que sejam garantidos o cálculo correto de impostos e as práticas
comerciais éticas de aquisição e revenda de combustíveis, sujeitos à fiscalização pela
ANP e pela receita estadual.
2.2. Lista de Verificações para o Controle de Estoque
Um eficiente controle de estoques deve envolver uma lista de verificações periódicas,
que, junto com o procedimento de inspeção de equipamentos de medição, auxiliam na
identificação das verdadeiras causas de problemas de variações anormais de estoques,
como:
 Vazamentos em tanques, linhas ou bombas de combustíveis
 Bombas de abastecimento descalibradas
 Entrega incompleta de combustível
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 Réguas de medição ou sistema de medição automático descalibrados, ou
 Falhas nos encerrantes das bombas
2.3. Medição de Estoque Físico de Combustível
 A medição de estoque físico de combustível pode ser realizada manualmente ou
através de sistema automatizado.
 Os tanques de armazenamento devem ser medidos diariamente, conforme Módulo 3,
Seção 2.
 A medição do nível de combustível deve ser feita à mesma hora, preferencialmente
no início do dia, ou na mudança dos turnos, quando o posto de serviços operar 24
horas. Esta recomendação é tanto para as medições manuais como para as
realizadas através de sistema automático.
 Deve ser feita a aferição da unidade abastecedora periodicamente (Módulo 3, Seção
4) .
 A medição do nível de água deve ser feita, no mínimo, semanalmente.
 Antes de iniciar a medição do tanque, certificar que o mesmo não está abastecendo
as ilhas naquele momento e que não se encontra recebendo produto. A medição do
tanque só deve ser realizada após 10 minutos da paralisação da operação do tanque.
Isto permite que o volume em seu interior pare de produzir qualquer “onda”, que
possa vir a “mascarar” a medição.
 Verificar os encerrantes das bombas, imediatamente, antes do momento em que o
tanque que as supre, vier a ser medido.
 Verificar no LMC qual deve ser o nível do produto no interior do tanque.
 Para evitar erros, é conveniente que se tenha um mapa dos tanques onde constem
as capacidades de armazenamento de cada tanque, os respectivos produtos e a
localização das bocas de leitura e a descarga de cada tanque.
2.4. Documentação do Controle de Estoque (LMC)
 O Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC), instituído pela Portaria DNC nº 26,
de 13/11/1992, para registro diário dos estoques e movimentação de compra e venda
de produtos, deve ser mantido atualizado e impresso até, no mínimo, o dia anterior.
 Os LMC’s referentes aos seis últimos meses devem permanecer nas instalações do
posto de serviços à disposição da ANP, e não no escritório de contabilidade que
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atende ao posto. Os LMC’s relativos aos cinco últimos anos devem ser mantidos
arquivados.
 Para facilitar a conferência e a análise dos registros de movimentação dos produtos,
inclusive para que o posto de serviços acompanhe a evolução de seu estoque e
desempenho comercial, recomenda-se a utilização de livros exclusivos para cada um
dos combustíveis automotivos, ou consolidações mensais dos relatórios diários por
produto, para o caso dos postos informatizados.
 É obrigatória a elaboração dos Termos de Abertura e de Fechamento, conforme os
itens II-a e II-b, da Instrução Normativa anexa à Portaria DNC nº 26/1992,
independente de ser livro ou relatório diário, a forma adotada pelo posto de serviços
para seu controle de movimentação.
 Deve ser documentada a eventual retirada para análise, pela Secretaria de Fazenda,
do Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC) das instalações do posto de
serviços. Este documento tem validade até o fim do mês subsequente ao
recolhimento do Livro. Findo este período, o LMC deve retornar ao estabelecimento.
2.5. Procedimento para Preenchimento do LMC (Portaria DNC 26/92 - Inst. Normativa)
 O Livro de Movimentação de Combustível - LMC deve ter o mínimo de 100 (cem)
folhas, com numeração sequencial impressa, encadernado com as dimensões de 32
(trinta e dois) cm de comprimento por 22 (vinte e dois) cm de largura.
 O LMC deve ter Termos de Abertura e Fechamento, contendo as seguintes
informações:


Termo de Abertura:
Nome do estabelecimento
Endereço do estabelecimento
CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal
Distribuidora com a qual opera
Capacidade nominal de armazenamento
Data de abertura
Assinatura do representante legal da empresa



Termo de Fechamento:
Data de fechamento
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Assinatura do representante legal da empresa
 As folhas, frente e verso, devem ter o formato do modelo presente na Instrução
Normativa Anexa à Portaria DNC 26/92, devendo ser preenchidas de acordo com o
disposto nesta Instrução.
 O LMC deve ser preenchido a caneta, sem emendas ou rasuras, devendo, no caso
de erro de preenchimento, ser cancelada a página e utilizada a subsequente.
 Os campos do LMC podem ser redimensionados, à exceção do comprimento do
campo destinado à fiscalização que não poderá ser inferior a 4 (quatro) cm.
 É permitido o uso de formulário contínuo em substituição ao LMC, observados os
seguintes critérios:


Numeração sequencial impressa tipograficamente



Emissão de relatório diário



Consolidação mensal, na forma de livro, dos relatórios diários para fins de
arquivo, com os Termos de Abertura e Fechamento previstos no inciso II da
instrução normativa anexa à Portaria DNC 26/92 (item 2 deste procedimento).

 O preenchimento dos campos do LMC deve ser feito da seguinte forma:


produto a que se refere a folha



data



estoque físico de abertura dos tanques no dia, cuja medição deve ser realizada
por um único método:



o

A numeração nos tanques no LMC deve ser efetuada pelo Posto Revendedor

o

Somatório dos volumes dos tanques do produto a que se refere(m) a(s)
folha(s)

Números de série e datas das Notas Fiscais relativas aos recebimentos do dia:
-

Volume a que se refere a Nota Fiscal

-

Resultado de (3.1 + 4.3)

 Informações sobre as vendas do produto
o

Número do tanque a que se refere a venda

o

Número do bico ou da bomba quando essa tiver apenas um bico de
abastecimento

Módulo - Controles de Combustíveis
Seção - Controle de Estoque e Investigação de Variações Anormais

Pag. 4

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

o

Volume registrado no encerrante de fechamento do dia (desprezar os decimais)

o

Volume registrado no encerrante de abertura do dia (desprezar os decimais)

o

Aferições realizadas no dia

o

Resultado de (5.3 - 5.4 - 5.5)

o

Somatório das vendas no dia

 Estoque escritural (4.4 - 5.7)
 Estoque de fechamento (9.1)
 Resultado de (7-6)
 Volumes apurados nas medições físicas de cada tanque
o

Somatório dos valores dos fechamentos físicos dos tanques

 Destinado ao valor das vendas
o

Anotar o resultado do total de vendas no dia, apurado no campo 5.7, vezes o
preço bomba do produto

o

Valor acumulado das vendas no mês

 Campo destinado ao revendedor
 Campo destinado à fiscalização do DNC e de outros órgãos fiscais
 Neste campo devem ser informados:
o

O número de tanques com suas respectivas capacidades nominais e o número
de bicos existentes, quando da escrituração da primeira e última página relativas
a cada combustível

o

Instalação ou retirada de tanques e bicos

o

Troca ou modificação de encerrante, com anotação do volume registrado no
encerrante substituído e no novo encerrante

o

Modificação do Método de medição dos tanques

o

Transferência de produto entre tanques do mesmo PR, sem passar pela bomba
medidora

o

Variações superiores a 0,6% (seis décimos por cento) do estoque físico, com
justificativa, para fins de análise e avaliação do DNC
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Outras informações relevantes.
LMC (Modelo – Instrução Normativa Anexa à Portaria DNC 26/92)
fl. nº.

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LMC)
1) Produto:
3) Estoque de Abertura (Medição no início do dia)
TQ)
TQ)
TQ)
TQ)
TQ)

4) Volume Recebido no dia (em litros)

Nota Fiscal nº de
Nota Fiscal nº de
Nota Fiscal nº de

/
/
/

2) Data:/

/

TQ)

3.1) Estoque
Abertura

4.1) Nº TQ.

4.2) Volume

Descarga

Recebido

/
/
/
4.3)Total
Recebido
4.4) Vol.
Disponível

5) Volume Vendido no dia (em litros)

5.1)
TQ.

5.2) Bico 5.3) +
Fechamento

10) Valor das Vendas (Cr$)

10.1) Valor de vendas do
dia (5.7 x PREÇO
BOMBA)
10.2) Valor Acumulado
mês

11) Para uso do Revendedor
13) Observações

5.4) - Abertura

(3.1 + 4.3)
5.5) - Aferições 5.6) = Vendas
Bico

5.7)Vendas
no dia
6) Estoque Escritural
(4.4 - 5.7)
7) Estoque de
Fechamento
(9.1)
8) Perdas + Ganhos (*)
12) Destinado à fiscalização
DNC
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OUTROS ÓRGÃOS FISCAIS

OUTROS ÓRGÃOS FISCAIS
Conciliação dos Estoques
TQ)
TQ)
9)
Fechamento

TQ)

TQ)

TQ)

TQ)

TOTAL
9.1)

físico
(*) ATENÇÃO - SE O RESULT. FOR NEGATIVO, PODE ESTAR HAVENDO VAZAM.
DE PRODUTO PARA O MEIO AMBIENTE
2.6. Processo de investigação de variações anormais
Reconciliação de estoques diária é ferramenta fundamental para identificação de
variações anormais de estoque, que podem resultar em problemas financeiros ou
ambientais decorrentes de perdas de produto sejam evitados.
De acordo com a Portaria DNC 26/92, quando for constatada perda do estoque físico de
combustível superior a 0,6% (seis décimos por cento), caberá ao posto apurar as
causas, investigando as variações anormais. Se for detectado vazamento para o meio
ambiente, o posto deve providenciar reparo dos equipamentos correspondentes.
2.7. Procedimento de Reconciliação de Estoque Físico de Combustível

1. Somar todas as entradas que o tanque teve no dia e registrar no campo específico
do LMC: campo 4.3.
2. Somar todas as saídas que o tanque teve durante o dia e registrar no campo
específico do LMC: campo 5.7 (Vendas no dia).
3. Somar o estoque do dia anterior (campo 3.1 do LMC) com o total de entradas do dia
(campo 4.3 do LMC) e subtrair do total de saídas do tanque (campo 5.7 do LMC). O
resultado (3.1+4.3-5.7) deve ser registrado no campo Estoque Escritural do LMC
(campo 6).
4. Verificar o registro da medição física do tanque e registrar o volume contido no
campo específico do LMC (campo 9.1).
5. Subtrair o volume medido (volume físico, registrado no campo 9.1) do volume
calculado (volume teórico, registrado no campo 6).
6. Lançar o resultado (9.1-6) no campo perdas/sobras acumuladas (campo 8).
7. Diminuir este resultado do registro de perdas/sobras do dia anterior. Este é o volume
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que sobrou ou faltou na operação do tanque no decorrer do dia.
2.8. Gráfico de Variações

A elaboração e manutenção diária de um gráfico de variações de estoque é a ferramenta
gráfica que permite a fácil visualização das tendências de variação de estoque que
indicam a potencial variação anormal, a ser investigada, que suporta as seguintes
orientações da ANP.


O registro de controle de estoque não deve apresentar ao final do mês sobras ou
perdas acentuadas, ou seja, além do limite de 0,6%.



A perda de estoque físico, segundo Portaria DNC 26/92, poderá ser de no máximo
0,6% da movimentação do tanque. Isto significa que o campo Perdas + Ganhos do
LMC (campo 8) dividido pelo campo Estoque de Fechamento do LMC (campo 9.1)
multiplicado por 100 deve ser no máximo 0,6 (valor absoluto).



Caso o tanque apresente perdas acima deste volume, ou apresente perdas
menores, porém consistentes durante cinco dias seguidos, ações de investigação
devem ser tomadas de modo que auxiliem na descoberta se há uma desregulagem
na aferição das bombas, se há algum tipo de desvio de produto ou se, efetivamente,
existe uma não estanqueidade em algum equipamento do posto de serviços.



Sobras fora dos limites definidos acima podem ser indicadoras de má aferição de
bombas ou vazamentos.
o

No caso desta última suspeita, deve ser realizada uma revisão da medição
da existência de água nos tanques:

o

Revisando o procedimento de medição de água no tanque:


Introduzir no tanque uma régua de medição com 30 cm de sua parte
inferior coberta de uma camada de pasta delatora de água.



Se ao retirar a régua, a pasta tiver mudado de coloração, é indicativo
que a sobra está sendo formada por água no interior do tanque.
Neste caso, a água poder estar penetrando pela vedação das bocas
do tanque, ou por uma ruptura que o tanque possa apresentar.



Esta situação acontece quando ocorrem rachaduras ou furos em
tanques que estão mergulhados no lençol freático ou em um aquífero
acima do mesmo, e é causada pela maior pressão da água, em
relação à pressão exercida pela massa líquida do combustível.



Caso a pasta delatora mude de coloração, acionar a empresa
distribuidora de combustível imediatamente, ou diretamente a
mantenedora contratada pelo posto de serviços para a manutenção
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corretiva de retirada de agua do tanque.
o

As tendências das variações devem ser analisadas por meio de gráficos.
Estes gráficos devem ser feitos para cada tanque que, em uma operação
normal, devem apresentar uma linha com tendência horizontal, conforme
ilustrado na figura 1.
Figura 1: Gráfico de Variação de Sobras e Perdas

o

Como ferramentas visuais, os gráficos evidenciam pequenas variações no
controle de estoque.

o

O gráfico ao apresentar uma tendência de pico (sucessivos pontos numa
mesma direção), indica que há algum problema, que pode ser um problema
contábil, erro de medição, má aferição de bombas, recebimento a menor,
desvio de produto ou um problema sério de vazamento com perda produto
(sentido descendente – Figura 2) ou de contaminação com água (sentido
ascendente – Figura 3).

o

Sendo o objetivo do gráfico de variações promover ações imediatas quando
a curva mostrar picos, indicando algum problema que deve ser rapidamente
investigado.

Figura 2: Gráfico de Variação Descendente
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Figura 3:- Gráfico de Variação Ascendente

2.9. Alarmes Eletrônicos e Contábeis

Os alarmes eletrônicos gerados pelo sistema eletrônico de controle de estoques e
alarmes de vazamentos aliados aos alarmes contábeis contribuem para a detecção de
problemas de controle de estoque.


Alarmes eletrônicos
Os alarmes eletrônicos são provenientes do sistema automatizado de medição de
tanques que é composto por sondas ou sensores que são instalados nos tanques,
nas tubulações e nas câmaras de contenção de tanques, bombas e filtros (sumps).
As sondas instaladas no interior do tanque indicam: a variação de nível do produto; o
nível de água; e a variação de temperatura. Já o sensor intersticial de nível de
produto e água é instalado no interstício do tanque de parede dupla. O sensor nas
câmaras de contenção (sumps) serve para detectar a presença de produto,
indicando vazamentos.
A estes sensores e sondas estão associados alarmes eletrônicos dotados de sinal
luminoso ou sonoro que indicam irregularidades de funcionamento do sistema
automatizado de medição, o que pode significar possível contaminação ou
vazamento



Alarmes Contábeis
Este tipo de alarme é derivado de observações relacionadas ao procedimento de
medição de tanques, da reconciliação de estoques e da análise do gráfico de
variações.
Para identificar o início da variação anormal e o tanque/instalação que está
causando o problema, é necessário realizar o procedimento de análise de sobras e
perdas.

2.10. Principais Causas de Variações Anormais e sua Investigação
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O quadro abaixo lista as principais causas de variações anormais e as ações que devem
ser realizadas no posto de serviços para evitar que elas ocorram.
Causas de Variações Anormais
1.
2.
3.

Vazamento em conexões, filtros ou bombas
Bombas descalibradas ou funcionamento
irregular das bombas
Entrega incompleta de combustíveis

4.

Equipamentos/sistemas de medição
inadequados

5.

Falhas nos encerrastes

6.

Evaporação de combustíveis

7.

Preenchimento inadequado do LMC

8.

Presença de água nos tanques

Ação Preventiva
- Realizar a manutenção preventiva dos equipamentos
- Realizar a aferição e manutenção constante das bombas
- Seguir corretamente o procedimento de recebimento de
combustível, medindo o tanque antes e depois da
descarga.
- Inspecionar a régua de medição e o sistema automático
de medição, providenciando manutenção e reparos,
sempre que necessários.
- Acompanhar as operações críticas, introduzindo medidas
de controle, sempre que necessários.
- Se for possível, solicitar a entrega de combustíveis pela
manhã.
- Treinamento para garantir o lançamento de dados e o
preenchimento das informações corretamente.
- Constante monitoramento e medição da quantidade de
água, utilizando a pasta específica para este fim na parte
de baixo da régua de medição ou através do sistema
automático de medição.
- Solicitar drenagem à empresa de manutenção adequada.
- Inspecionar/reparar todas as vedações de tampas que
dão acesso ao tanque.
- Na persistência do problema, após as ações anteriores,
providenciar teste de estanqueidade do equipamento.

Na ocorrência de variações anormais, ações devem ser tomadas para investigar possíveis
anormalidades, como:


Efetuar a verificação de perdas envolvendo equipamentos, quando ocorrerem perdas de
produtos por dias seguidos.



Analisar o desempenho das perdas nos últimos 60 dias, tentando identificar se há dias da
semana onde a mesma aumenta, como: finais de semana ou feriados.



Verificar se todos os cálculos e registros envolvendo as medições e as variações estão
corretos, não havendo erros de conta ou mesmo de lançamento.
 Com os itens acima verificados e não havendo erros de lançamento, e não sendo
possível identificar a causa das variações, verificar:
o

Se há dias em que estas variações são maiores, havendo, verificar as operações
que foram realizadas nesses dias, identificando quais pessoas estavam
trabalhando.

o

Efetuar medições de estoque antes e após as descargas, de forma precisa.
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o

Aumentar a frequência de medições, e tentar identificar se há horários onde as
perdas são maiores.

o

Após isto, modificar a composição das pessoas envolvidas nas equipes dos
turnos de trabalho e continuar verificando o desempenho das variações.

o

Manter este nível de controle até a confirmação de que o desempenho das
variações voltou ao normal.

o

Na hipótese de haver suspeita de vazamentos interromper a utilização dos
equipamentos envolvidos e envolver a equipe técnica responsável pela
manutenção do SASC.

2.11. Indícios de vazamentos

A melhor maneira de impedir que um vazamento atinja proporções com consequências
para a segurança de pessoas e do meio ambiente é a utilização de métodos preventivos
de controle na operação do posto. Estes métodos são baseados em procedimentos de
controle de estoque de produtos armazenados e análise das variações verificadas.
2.12. Procedimentos em Caso de Suspeita de Vazamentos

O vazamento de combustíveis cria um ambiente perigoso no posto de serviços, pois
vapores dos combustíveis são mais pesados que o ar, e tendem a acumular-se perto do
solo, principalmente em depressões, canaletas de serviços (energia, telefonia, etc.,) e
redes de águas pluviais ou de esgotos.
Em caso de suspeita de vazamento, certas medidas de precaução e procedimentos
devem ser colocados em prática imediatamente. Nunca ignorar odores de vapores:
havendo odores tomar ações imediatas.
Medidas de Precaução:


Não acionar interruptores, tomadas ou equipamentos elétricos e não permitir que
pessoas fumem na presença de odor de combustível.



Não se pode julgar a intensidade do perigo ou da concentração de vapores pelo
odor; assim todos os cuidados devem ser tomados com relação a afastar
qualquer fonte de ignição.

Procedimentos:
1. Ao detectar a possibilidade de vazamento, pesquisar as origens, checando os
controles de estoque e procurando identificar a fonte:
2. Paralisar as bombas interligadas aos tanques e tubulações afetadas.
3. Verificar o cálculo do percentual de sobras e perdas do dia.
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4. Verificar o preenchimento do LMC.
5. Verificar se os registros das medições dos tanques correspondem aos
volumes corretos.
6. Verificar se as aferições das bombas estão incluídas no controle de estoque.
7. Verificar a possibilidade de transferência entre tanques ou de movimentações
não autorizadas de combustível.
8. Acompanhar a medição dos tanques, o registro dos encerrantes das bombas
e a reconciliação do estoque nos dias subsequentes.
9. Se não se conseguir identificar a fonte e a suspeita de perda de estoque se
confirmar, um teste de estanqueidade deve ser realizado com o intuito de
confirmar se o equipamento está realmente com problemas.
10. No caso de identificação da fonte, suspender imediatamente a operação dos
equipamentos envolvidos no vazamento:
-

Desligar a corrente elétrica do equipamento identificado e do local onde o
mesmo está instalado.

-

Isolar com cones e faixas.

-

Redobrar a atenção para evitar quaisquer fontes de ignição ou faíscas na
área.

11. Caso o odor de combustível esteja em áreas fechadas do posto, desligar a
corrente elétrica no quadro geral e manter as janelas e portas abertas para a
maior ventilação possível, evacuar a área e não permitir a entrada.
12. Se o odor estiver em canaletas ou bueiros de serviços públicos ou
concessionárias, paralisar imediatamente toda a operação do local e não
permitir a entrada de veículos. Acionar a equipe técnica responsável pelo
atendimento a emergências, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.
2.13. Teste de Estanqueidade

O teste de estanqueidade é um ensaio realizado nos tanques de combustíveis e de óleo
usado, nas tubulações de abastecimento das bombas, de descarga de produto e dos
respiros dos tanques e no filtro de diesel. O objetivo do teste é examinar as condições
de estanqueidade dos equipamentos, procurando identificar se há vazamentos nos
mesmos.
Periodicidade:
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o

Quando houver a suspeita de vazamento de algum equipamento do posto,
cujas variações de estoque apresentadas não conseguiram ser elucidadas
através do estudo da movimentação de estoques, em confronto com as
medições realizadas.

o

Para atender a legislação ou exigência de órgão ambiental local, quando
houver.

Responsabilidades:
o

O posto de serviços é o responsável por contratar a execução do teste

Procedimento do Posto de Serviços:
o

Examinar o desempenho das variações de estoque diariamente.

o

Havendo suspeita de perda de produto, acionar a equipe técnica responsável
pela manutenção do SASC para solicitar que o teste de estanqueidade seja
realizado no conjunto tanque/tubulações sobre o qual recai a suspeita da
perda ou em todos os tanques e tubulações existentes no posto.

o

Caso o teste indique um tanque ou tubulação não estanque, o SASC deverá
ter a sua utilização paralisada de imediato.

o

Se ocorrer de um tanque estar furado, este deverá ser esvaziado,
desgaseificado, limpo e ter a sua entrada desconectada para impedir a sua
utilização:
Resolução CONAMA 273, 2000: § 4º Os tanques subterrâneos que
apresentarem vazamento deverão ser removidos após sua desgaseificação e
limpeza e dispostos de acordo com as exigências do órgão ambiental
competente. Comprovada a impossibilidade técnica de sua remoção, estes
deverão ser desgaseificados, limpos, preenchidos com material inerte e
lacrados.

o

No caso de uma tubulação ou conexão não estar estanque, o reparo deve ser
executado e a tubulação poderá voltar a operar normalmente. Enquanto
estiver apresentando vazamento, a tubulação deve ter o seu funcionamento
descontinuado.

2.14. Comunicação de vazamentos

Com relação aos acidentes e vazamentos, a Resolução CONAMA 273, de 29 de
novembro de 2000, e resolução ANP no 44/2009 instituem que:


A ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deve ser comunicada
imediatamente ao órgão ambiental competente após a constatação e/o
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conhecimento, pelos responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos
e sistemas.


A Comunicação Inicial de Incidentes (CI) relacionados às atividades de
exploração, produção, refino, processamento, armazenamento, transporte,
revenda e distribuição de petróleo, seus derivados, gás natural, biodiesel e
mistura óleo diesel/biodiesel deve ser realizada pelas empresas
concessionárias e autorizadas pela ANP, com base nos procedimentos
estabelecidos na Resolução ANP n° 44/2009. Além disso, é necessário que o
Relatório Detalhado de Incidentes (RDI) seja encaminhado.

Módulo - Controles de Combustíveis
Seção - Controle de Estoque e Investigação de Variações Anormais

Pag. 15

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

MÓDULO – CONTROLES DE COMBUSTÍVEIS
3. Seção – TESTES DE CONTROLE DA QUALIDADE DO PRODUTO
3.1. Introdução
A qualidade do produto é o principal elemento de atratividade do posto de serviços.
A Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, artigo 3º, (exceto parágrafo 2º), determina a
realização de análise dos produtos recebidos pelo posto de serviços.
O posto de serviços, entretanto, pode optar por não efetuar as análises, desde que
preencha o Registro de Análise da Qualidade, conforme modelo constante da referida
resolução, com os dados enviados pelo distribuidor de quem adquiriu os produtos. Neste
caso, torna-se responsável por esses dados e deve mantê-los nas dependências do
posto pelo prazo de 6 (seis) meses. (Resolução ANP nº 9, de 7/03/2007, artigo 3º,
parágrafo 4º).
Por outro lado, o posto de serviços é obrigado a realizar análises dos produtos
comercializados, sempre que solicitadas pelo consumidor. Para isso, o posto deve
manter disponíveis os materiais necessários à realização das análises de qualidade
(Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, artigo 8º) e ter pessoal capacitado.
O posto de serviços que não possua estes materiais ou não tenha pessoa capacitada
para a realização dos testes está sujeito à multa pela ANP ou qualquer outro órgão
fiscalizador que esteja a ela afiliado.
3.2. Amostra-testemunha
O distribuidor é obrigado a fornecer a amostra-testemunha do produto comercializado,
que deve ser coletada de cada compartimento do caminhão tanque, imediatamente após
o carregamento, na presença do posto de serviços ou seu preposto.
O posto de serviços é responsável pela coleta da amostra-testemunha do combustível
recebido, que deve ser coletada de cada compartimento do caminhão tanque, na
presença do distribuidor ou seu preposto.
A amostra-testemunha deve ser coletada em frasco de vidro escuro ou de polietileno de
alta densidade, com um litro de capacidade, fechada com batoque, tampa plástica,
acondicionada em envelope de segurança, especificado pela ANP, e armazenada em
lugar arejado, sem incidência direta de luz e distante de fontes de calor.
Tanto o distribuidor quanto o posto de serviços devem assinar o formulário de
identificação da amostra-testemunha.
O posto de serviços deve guardar as amostras-testemunha referentes aos três últimos
recebimentos de cada combustível recebido.

Módulo - Controles de Combustíveis
Seção - Testes de Controle da Qualidade do Produto

Pag. 1

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

3.3. Riscos nos Testes de Controle da Qualidade
A realização de testes de qualidade envolve o manuseio de combustíveis, com a
presença de vapores tóxicos e inflamáveis, sendo normalmente realizados em áreas de
pequenas dimensões, nem sempre adequadamente preparadas para o armazenamento
dos produtos e o seu manuseio, decorrendo desta condição riscos de fogo e de
exposição à atmosferas tóxicas e agressivas à saúde.
Fogo: A evaporação do combustível assim como derramamentos pelo seu manuseio
inadequado ou pela quebra de vasilhames com produto podem promover condições
propícias a um principio de incêndio decorrente da ignição de vapores inflamáveis. A
prevenção destes eventos passa necessariamente pelo treinamento da equipe e a
manutenção de extintores de incêndios de fácil acesso na área.
Toxicidade dos produtos: A realização de testes de controle de qualidade expõe seu
executor à presença dos vapores emanados do produto. Os combustíveis, além de
inflamáveis, são produtos tóxicos, e as gasolinas contêm um percentual de benzeno na
sua composição (produto potencialmente cancerígeno), requerendo cuidados especiais
em seu manuseio, evitando o contato com a pele a inalação de seus vapores. O Anexo
2 da NR 09, do MTb, obriga que para esta atividade o executor use máscara com filtro
para vapores orgânicos e receba capacitação com carga horária mínima de 4 (quatro)
horas, reciclada a cada 2 anos.
3.4. Procedimentos Administrativos
O controle da qualidade requer da administração do posto de serviços atenção especial
nos itens de:
 Seleção e adequação da área onde serão realizados os testes e armazenadas as
amostras testemunha do posto de serviços.
 Seleção, treinamento e supervisão do funcionário designado para realização desta
atividade.
 Prioridade para realização dos testes de controle da qualidade no recebimento do
produto
 Atenção e cortesia com o cliente que solicitar a realização do teste em sua
presença, de forma a evitar denúncias a ANP.


Designação e manutenção da área para realização dos testes de qualidade
A administração do posto de serviços deve selecionar cuidadosamente uma
área para realização dos testes de controle da qualidade do produto, evitando
que os mesmos sejam realizados improvisadamente, a critério do executor
dos testes. Esta área pode ser interna (em um dos cômodos do edifício do
posto) ou externa, entretanto, devendo dispor de:
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 Espaço adequado para a movimentação de 2 pessoas
 Bancada com dimensões adequadas para realização dos testes
 Ventilação adequada
 Armário para guarda segura dos equipamentos e amostras
 Instalação elétrica adequada
 Manutenção e limpeza adequadas


Seleção de funcionários responsáveis pelo controle da qualidade
 Selecionar e treinar, previamente, os profissionais indicados para a
realização testes de controle da qualidade, atividade que requer conhecimentos
teóricos, habilidade e atenção redobrada.
 Estabelecer um período de trabalho supervisionado para os profissionais
indicados até que possam ser considerados aptos para a realização dos testes.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes
metálicas expostas)
 Luvas de PVC
 Avental impermeável
 Máscara para produto químico de face inteira, com filtro para vapores
orgânicos; (quando estiver testando gasolina - NR 09, Anexo 2)
 Óculos de segurança de ampla visão (caso a máscara já não o incorpore)



Prover equipamento e reagentes para testes de qualidade
 Proveta de 1 litro
 Proveta graduada de 100 ml com boca e tampa esmerilhada
 Densímetros para derivados de petróleo com escalas: 0,700-0,750 g/ml e
0,750-0,800 g/ml
 Tabela de correção de densidades e volumes
 Solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) a 10% (100 g de sal (NaCl)
para cada 1 litro de água)
 Termômetro aprovado pelo INMETRO com faixa de –10 a 50 oC
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 Densímetro para etanol: 0,750-0,800 g/ml ou 0,770-0,820 g/ml
 Tabela de verificação do teor alcoólico
3.5. Especificações dos Itens de Controle de Qualidade da Gasolina:
 Aspecto: Límpido e isento de impurezas
 Cor: Pode variar de incolor a amarela (gasolina C) ou verde, quando aditivada
 Massa específica a 20 oC: não é especificada pela ANP e situa-se normalmente
entre 0,7300 e 0,7700
 Teor de etanol anidro (EAC) na gasolina: fixado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – Portaria MAPA nr.143 de 27/06/2007 – vigente
desde 01/07/2007. Especificações de itens de controle de qualidade do etanol
hidratado. Verificar qual o percentual obrigatório vigente no momento de testar a
gasolina.
3.6. Especificações dos Itens de Controle de Qualidade do Etanol Hidratado:
 Aspecto: Límpido e isento de impurezas
 Cor: Incolor
 Massa específica a 20 oC: 0,8050-0,8110 g/ml
 Teor alcoólico: 92,6 oINPM (mínimo) a 94,7 oINPM (máximo)
 Massa específica a 20 oC com mistura de até 3% de gasolina: 0,8050-0,8110
g/ml
 Teor alcoólico: 92,6 oINPM (mínimo) a 94,7o INPM (máximo)
3.7. Especificações dos Itens de Controle de Qualidade do Diesel:
 Aspecto: Límpido e isento de impurezas
 Cor: diesel metropolitano: Incolor a amarelado; diesel Interior: Vermelho
 Massa específica a 20 oC: diesel metropolitano: 0,820-0,865 g/ml; diesel interior:
0,820-0880 g/ml
3.8. Procedimentos de Teste Iniciais
3.9. Testes de Cor e Aspecto para Gasolina, Álcool e Óleo Diesel
O teste consiste em encher a proveta de 1 litro com a amostra do produto,
observando a coloração do líquido e a presença de impurezas.
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Resultados de conformidade para cor:


Gasolina: Qualquer cor, exceto a azul



Etanol: Incolor e levemente amarelado



Diesel Metropolitano: Incolor a amarelado



Diesel Interior: Vermelho



Resultados de conformidade para impurezas: Ausência de impureza

3.10. Procedimentos de Teste das Gasolinas
3.10.1. Teste do Teor Etanol Anidro na Gasolina
o

Na proveta de 100 ml limpa, desengordurada e seca, adicionar 50 ml da
amostra de gasolina, observando a parte inferior do menisco.

o

Completar o volume de 100 ml, adicionando cuidadosamente a solução
aquosa de cloreto de sódio (NaCl) a 10%, deixando escorrer pelas paredes
internas da proveta, provocando o mínimo possível de turbulência no líquido
do interior da proveta, observando a parte inferior do menisco.

o

Tampar e inverter a proveta por, pelo menos, dez vezes, evitando a agitação
enérgica, para completar a extração do álcool para a fase aquosa (álcool na
água).

o

Deixar repousar por quinze minutos ou até a separação completa das duas
camadas.

o

Após repouso, determinar o aumento do volume da camada aquosa.

o

A = Aumento da camada aquosa = volume indicado na interface entre fase
aquosa e gasolina – 50 ml.

o

Calcular o percentual de álcool na amostra de gasolina (V) utilizando a
seguinte fórmula:
 V = (A x 2) + 1  Onde: V = percentual em volume de AEAC na
gasolina
 A = Aumento da camada aquosa

3.11. Procedimentos de Teste de Etanóis
3.11.1. Teste da Massa Específica e do Teor Alcoólico
o

Na proveta de 1 litro, completar até a marcação de 1 litro com amostra de
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etanol.
o

Mantendo a proveta apoiada numa superfície nivelada, mergulhar o
densímetro limpo e seco, de modo que flutue livremente, sem tocar o fundo
ou as paredes da proveta.

o

Após estabilização do densímetro, introduzir o termômetro na amostra da
proveta, tendo o cuidado de manter a coluna de mercúrio totalmente imersa.

o

Uma vez estabilizada a temperatura, manter o termômetro imerso no etanol,
por dois (2) minutos, efetuar a leitura e anotar.

o

Fazer a leitura do densímetro abaixo da superfície do líquido e do
termômetro.

o

Consultar a Tabela de Conversão. Esta tabela fornece o teor alcoólico e a
massa específica a 20 oC.

3.12. Procedimentos de Teste no Óleo Diesel e Mistura Óleo Diesel/Biodiesel
3.12.1. Teste da Massa Específica do Diesel a 20 oC
o

Na proveta de 1 litro completar até a marcação de 1 litro com amostra do
diesel.

o

Mantendo a proveta apoiada numa superfície nivelada, mergulhar o
densímetro limpo e seco, de modo que flutue livremente, sem tocar o fundo ou
as paredes da proveta.

o

Após estabilização do densímetro, introduzir o termômetro na amostra da
proveta, tendo o cuidado de manter a coluna de mercúrio totalmente imersa.

o

Uma vez estabilizada a temperatura, manter o termômetro imerso óleo diesel,
por dois (2) minutos, efetuar a leitura e anotar. As leituras do densímetro e do
termômetro devem ser feitas no plano da superfície do líquido.

o

Consultar a Tabela de Conversão das Densidades do Diesel, para converter a
densidade lida a temperatura ambiente para densidade a 20 oC.
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MODULO – OPERAÇÕES COM LUBRIFICANTES
1. Seção – TROCA DE ÓLEO
1.1 Riscos da Operação de Troca de Óleo
Escorregões, tropeções e quedas: A área potencialmente escorregadia onde se
realiza a operação, com desníveis (caso de valas de troca de óleo) ou presença de
equipamentos (elevadores) expõe o executor da operação a escorregões e quedas,
levando a lesões, se não estiver usando os EPIs adequados, e o piso da área não
estiver limpo e livre da presença de óleo.
Impactos contra obstáculos: A troca de óleo realizada em elevadores expõe o
executor da operação a impactos de seu corpo contra partes do veiculo ou do próprio
equipamento, levando a lesões, especialmente na cabeça, se não estiver usando os
EPIs adequados.
Contato com produto: A troca de óleo lubrificante expõe o executor da operação
potencialmente a contato com produto, aquecido ou não, levando a queimaduras,
dermatites nas mãos, lesões nos olhos, se não estiver usando os EPIs adequados.
1.2 Procedimentos Administrativos


Definição do responsável autorizado para realizar a operação
 Selecionar e treinar previamente os profissionais para a realização da operação
de troca de óleo de veículos



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Uniforme de algodão preferencialmente calça e camisa sem bolsos
 Óculos de proteção tipo ampla visão (troca de óleo no elevador ou na vala)
 Luvas de PVC



Alertar frequentemente a equipe sobre os riscos específicos das atividades

1.3 Procedimentos para a Verificação do Nível do Óleo
1. Verificar o nível do óleo no motor logo após o abastecimento do veículo, se o cliente
assim desejar.
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2. Com o motor desligado, abrir a tampa do compartimento do motor (capô) e fixar seu
suporte firmemente. Ter cuidado com a hélice de ventilação do radiador, mesmo com
motor desligado, pois ela também entra em funcionamento por temperatura elevada.
3. Retirar a vareta medidora de nível, com cuidado para não gotejar óleo no veículo ou
no solo. Limpar a vareta com papel absorvente descartável e recolocá-la no seu
compartimento para fazer a medição do nível.
4. Verificar a marcação na vareta:
a) Na marca superior, não é necessário completar
b) No meio das duas marcas, completar com ½ litro
c) Na marca inferior, completar com 1 litro
5. Fechar a tampa do motor e, se for o caso, indicar ao motorista o local apropriado
para realizar a troca e/ou complementação do volume de óleo.
6. Verificar na tabela de lubrificação qual o tipo de óleo recomendado para o veículo e
informar ao cliente.
1.4 Procedimento para Troca de Óleo por Sucção
1. Orientar o cliente a estacionar o carro no local apropriado e próximo à máquina. Abrir
a tampa do compartimento do motor (capô) e prender firmemente seu suporte.
2. Solicitar ao cliente que desligue o motor. Alertar para não ligá-lo até o fim da troca.
Solicitar que retire a chave do contato por medida de precaução, caso o cliente
permaneça no interior do veículo.
3. Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados para tarefa.
4. Selecionar a sonda de sucção conforme a marca do veículo e de acordo com o
manual de operação do fabricante da máquina. Consultar a Tabela fixada no painel
com o número da sonda.
5. Retirar a vareta medidora do nível de óleo e introduzir, neste local, a sonda de
sucção com cuidado até que encoste no fundo do compartimento de óleo do motor
("carter").
6. Ligar a botoeira da máquina de sucção até o vacuômetro atingir 50 cm/Hg. Abrir a
válvula de sucção de óleo.
7. Esgotar o óleo do "cárter", observando a cúpula transparente e aguardando o
término da circulação do óleo na mesma.
8. Retirar a sonda de sucção do "carter" com cuidado e recolocá-la no compartimento
da máquina de sucção.
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9. Após cada troca de óleo, esvaziar o óleo da cúpula da máquina. Abrir a válvula de
descarga correspondente, no equipamento.
10. Verificar o visor de nível do tanque de óleo da máquina. Quando atingir o limite
máximo, indicado no visor, realizar a descarga do reservatório.
11. Realizar a reposição do óleo e trocar o filtro, quando necessário ou se solicitado pelo
cliente, conforme 1.10
12. Orientar o cliente na retirada do veículo, estando atento ao tráfego de veículos no
posto, para evitar uma possível colisão.
1.5 Cuidados com Elevadores Hidráulicos e Elétricos
A área de elevadores é um local onde se deve prestar atenção à presença de pessoas
não familiarizadas com o local e a operação, especialmente clientes, pelo risco
apresentado pela movimentação do elevador. Não deve ser permitida a presença destas
pessoas nesta área, especialmente, sob um veículo elevado ou dentro dele.
Para a operação segura de elevação de veículos, os mesmos devem estar
adequadamente posicionados nas pranchas do elevador, com o motor desligado, freados
e com as rodas calçadas. O acionamento do elevador tanto para a subida quanto para a
descida deve ser feito de modo suave, sem solavancos, e sempre pela alavanca de
comando ou botoeira.
A operação de elevadores envolve a elevação de veículos de variados pesos acima do
nível do solo requerendo atenção para a compatibilidade do peso do veículo com a
capacidade de carga do elevador. A capacidade máxima de carga do elevador deve ser
do conhecimento de quem opera o elevador e estar disposta de modo visível no mesmo.
Em hipótese alguma, veículos com peso superior à capacidade máxima de carga do
elevador devem elevados. Por outro lado, elevadores que apresentem qualquer
anormalidade ou suspeita de anormalidade na operação não devem ser operados,
devendo ser, imediatamente, retirados de operação e submetidos à
inspeção/manutenção por pessoal especializado.
Pela característica da operação, que requer a presença do responsável pela operação
sob um veículo elevado, de onde se vai remover óleo (geralmente quente) cuidados
específicos devem ser observados para evitar impactos da cabeça com partes do
veículo ou do elevador bem como com a queda de óleo ou respingos de óleo no corpo,
especialmente, no rosto.
1.6 Procedimento para Troca de Óleo no Box de Lubrificação
1. Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados para tarefa.
2. Orientar o cliente a estacionar o carro no local apropriado, verificando o correto
posicionamento do veículo sobre os apoios e no alinhamento correto para ser
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erguido pelo elevador, tomando cuidado de não ficar a frente do veículo evitando
assim ser atingido numa eventual perda de controle.
3. Com o veículo parado e, após orientar a centralização do mesmo, ainda com o carro
fora do equipamento, posicionar-se à esquerda do veículo, ao lado do para-choque
do mesmo e, nesta posição, orientar o cliente.
4. Com o veículo sobre os apoios, abrir tampa do compartimento do motor (capô) do
carro e retirar a tampa de entrada de óleo no motor.
5. Verificar se o peso do veículo é compatível com a capacidade máxima de carga do
elevador. Em caso de dúvida, solicitar informações ao cliente e solicitar a presença
do supervisor, antes de continuar o trabalho.
6. Orientar o cliente a colocar o veículo no elevador, corretamente posicionado sobre
os apoios, de forma centralizada.
7. Solicitar que o motor seja desligado, que o câmbio esteja em ponto morto e que
todas as pessoas saiam do veículo.
8. Antes da elevação do veículo, verificar se o freio de mão foi acionado. Tentar
movimentar o veículo, empurrando-o, certificando-se de que o freio está
imobilizando-o corretamente.
9. Caso o elevador seja provido de sapatas laterais, apoie-as sob o fundo do veículo,
certificando-se de que estão sob parte da estrutura reforçada do mesmo. Se for do
tipo braço telescópico, que deixa as rodas soltas, colocar as ponteiras dos braços
nos locais adequados para equilibrar o veículo.
10. Solicitar ao cliente que se afaste do elevador antes de iniciar a elevação do veículo.
11. Caso haja outras pessoas junto com o cliente, solicitar que se mantenham afastadas
do elevador, explicando os riscos de acidentes que podem ocorrer.
12. Iniciar a subida do elevador.
13. Ficar atento ao funcionamento do elevador durante sua subida. Verificar se o
movimento é lento e uniforme e se os motores elétricos não apresentam falhas ou
ruídos estranhos. Caso haja algum sinal de mau funcionamento, pare imediatamente
a operação, desça o veículo e utilize outro equipamento.
14. Elevar o veículo até no máximo 50 cm acima do solo e verificar se o mesmo está
firmemente apoiado e calçado. Somente após esta verificação iniciar a subida do
elevador para permitir o acesso ao compartimento de óleo por baixo do veículo.
15. Subir o elevador até que a parte mais baixa do veículo se encontre no mínimo 20 cm
acima da cabeça do responsável pela operação, ou então, até o limite máximo de
altura que o mesmo possa atingir.
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16. Orientar o cliente a permanecer fora da área sob o veículo, informando-o dos riscos
de acidentes que podem ocorrer (fluidos quentes que podem escorrer do veículo,
lesões na cabeça devido a impacto em partes do veículo, etc.).
17. Fazer uma inspeção sob o veículo, procurando por partes ou peças que possam
estar soltas ou que não estejam firmes e que possam desprender-se. Verificar com
cuidado a tubulação de escapamento de gases, calotas, mangueiras e conexões da
suspensão com as rodas do veículo. Informar ao cliente, caso se encontre algo
errado e tomar as providências necessárias para evitar ser atingido, caso as peças
se soltem do veículo.
18. Posicionar a pingadeira de óleo próxima ao bujão de esgotamento do óleo. Evitar
que o óleo respingue para o solo, posicionando-se de maneira a não ser atingido
pelo óleo lubrificante que sairá do cárter.
19. Abrir o bujão do cárter, girando o mesmo na direção anti-horária, utilizando a
ferramenta apropriada.
20. Observar a queda do produto, certificando-se que está sendo coletado corretamente
pelo funil. Evitar que o lubrificante caia no piso.
21. Esperar até que todo o óleo escorra.
22. Verificar o anel de vedação do bujão. Caso esteja desgastado, sugerir ao cliente que
faça a troca.
23. Recolocar o bujão manualmente, terminando o aperto com chave mecânica
apropriada.
24. Observar se há vestígios de produto em torno do bujão e efetuar a limpeza com um
pano que não solte fibras.
25. Retirar a pingadeira de baixo do veículo, colocando-a em local apropriado.
26. Verificar o nível do óleo do cambio e diferencial. Completar se necessário e quando
autorizado pelo cliente.
27. Após o término do serviço, observe se não existem pessoas sob o veículo.
28. Avisar ao cliente que você estará iniciando a operação de descida do elevador para
que ele se mantenha afastado, tendo o cuidado de não ser atingido.
29. Abaixar o veículo, levando o elevador até o final do seu curso.
30. Descer suavemente o veículo, controlando a alavanca ou botoeira de comando do
elevador.
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31. Fazer a reposição do óleo e a troca do filtro, quando necessário e se solicitado pelo
cliente, conforme 1.10
32. Orientar o cliente na retirada do veículo, estando atento ao tráfego de veículos no
posto, para evitar uma possível colisão.
1.7 Procedimento para Troca de Óleo da Caixa de Marcha
Seguir o procedimento para troca de óleo no box de lubrificação – 1.6, onde aplicável, e
especificamente, para troca de óleo da caixa de marcha, prosseguir conforme abaixo:
1. Colocar a escorredeira o mais próximo possível do bujão da caixa de marcha.
2. Posicionar-se de modo a não ser atingido pelo óleo lubrificante que sairá da caixa.
3. Abrir o bujão da caixa de marcha, girando o mesmo no sentido anti-horário,
utilizando a ferramenta apropriada.
4. Observar a queda do produto, certificando-se que está sendo coletado corretamente
pelo funil. Evitar que o lubrificante caia no piso do box de lubrificação.
5. Esperar até que todo o óleo escorra.
6. Colocar o óleo novo na bomba, tendo o cuidado de evitar derrame do produto.
7. Acoplar a mangueira da bomba no orifício de entrada de óleo da caixa de marcha.
8. Bombear manualmente o óleo até observar seu refluxo.
9. Retirar a mangueira da bomba do orifício de entrada de óleo da caixa de marcha.
10. Recolocar o bujão no local, certificando-se que está bem apertado.
11. Observar se há vestígios de produto em torno do bujão e efetuar a limpeza com um
pano que não solte fibras.
12. Retirar a escorredeira debaixo do veículo, colocando-a em local apropriado.
13. Descer o veículo de acordo com as Instruções de Trabalho já mencionadas.
14. Fechar a tampa do compartimento do motor (capô) do carro.
15. Preencher a etiqueta que informa a quilometragem em que o óleo da caixa de
marcha foi trocado.
16. Orientar o cliente na retirada do veículo estando atento ao tráfego de veículos no
posto, para evitar uma possível colisão.
1.8 Cuidados com Valas de Troca de Óleo, Lubrificação e Exames de Veículos
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É um local onde se deve prestar atenção à presença de pessoas não familiarizadas com
o local e a operação, especialmente clientes, pelo risco apresentado pela vala de exame
de veículos. Não deve ser permitida a presença destas pessoas nesta área,
especialmente, na vala ou dentro do veículo.
Pela característica da operação, que requer a presença do responsável pela operação
sob um veículo, em nível abaixo do nível do solo, de onde se vai remover óleo
(geralmente quente) cuidados específicos devem ser observados para evitar impactos da
cabeça com partes do veículo bem como com a queda de óleo ou respingos de óleo no
corpo, especialmente, no rosto.
Para a operação segura na vala de inspeção de veículos, os mesmos devem estar
adequadamente posicionados, com o motor desligado e freados.
A entrada e saída do responsável pela operação na vala devem ser feitas de forma
segura, utilizando os corrimões da escada para apoio das mãos e atentando para a
diferença de altura entre o topo da cabeça e o veículo, que deve ser, no mínimo, de 20
cm.
A vala deve ser mantida limpa e seca e, quando não estiver sendo utilizada, coberta por
madeira ou grades em toda a sua extensão.
Para a sua limpeza, nunca devem ser utilizados gasolina, etanol ou outro tipo de
combustível ou solvente inflamável pelo potencial risco de explosão e/ou fogo pelo
acúmulo de gases que se dará no fundo da vala.
1.9 Procedimentos de Troca de Óleo em Valas
1. Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados para tarefa.
2. Orientar o cliente a estacionar o carro no local apropriado, verificando o correto
posicionamento do veículo no alinhamento e tomando cuidado de não ficar à frente
do veículo evitando assim ser atingido numa eventual perda de controle.
3. Com o veículo parado e, após orientar a centralização do mesmo, ainda com o carro
fora da vala de inspeção, posicionar-se à esquerda do veículo, ao lado do parachoque do mesmo e, nesta posição, orientar o cliente.
4. Com o veículo na vala, abrir tampa do compartimento do motor (capô) do carro e
retirar a tampa de entrada de óleo no motor.
5. Solicitar que o motor seja desligado, que o câmbio esteja em ponto morto e que
todas as pessoas saiam do veículo.
6. Verificar se o freio de mão foi acionado. Tentar movimentar o veículo, empurrando-o,
certificando-se de que o freio está imobilizando-o corretamente.
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7. Caso haja outras pessoas junto com o cliente, solicitar que se mantenham afastadas
da vala, explicando os riscos de acidentes que podem ocorrer.
8. Orientar o cliente a permanecer fora da área sob o veículo, informando-o dos riscos
de acidentes que podem ocorrer (fluidos quentes que podem escorrer do veículo,
lesões na cabeça devido a impacto em partes do veículo, etc.).
9. Fazer uma inspeção sob o veículo, procurando por partes ou peças que possam
estar soltas ou que não estejam firmes e que possam desprender-se. Verificar com
cuidado a tubulação de escapamento de gases, calotas, mangueiras e conexões da
suspensão com as rodas do veículo. Informar ao cliente, caso se encontre algo
errado e tomar as providências necessárias para evitar ser atingido, caso as peças
se soltem do veículo.
10. Posicionar a pingadeira de óleo próxima ao bujão de esgotamento do óleo. Evitar
que o óleo respingue para o solo, posicionando-se de maneira a não ser atingido
pelo óleo lubrificante que sairá do cárter.
11. Abrir o bujão do cárter, girando o mesmo na direção anti-horária, utilizando a
ferramenta apropriada.
12. Observar a queda do produto, certificando-se que está sendo coletado corretamente
pelo funil. Evitar que o lubrificante caia no piso.
13. Esperar até que todo o óleo escorra.
14. Verificar o anel de vedação do bujão. Caso esteja desgastado, sugerir ao cliente que
faça a troca.
15. Recolocar o bujão manualmente, terminando o aperto com chave mecânica
apropriada.
16. Observar se há vestígios de produto em torno do bujão e efetuar a limpeza com um
pano que não solte fibras.
17. Retirar a pingadeira de baixo do veículo, colocando-a em local apropriado.
18. Verificar o nível do óleo do cambio e diferencial. Completar se necessário e quando
autorizado pelo cliente.
19. Fazer a reposição do óleo e a troca do filtro, quando necessário e se solicitado pelo
cliente, conforme 1.10
20. Orientar o cliente na retirada do veículo, estando atento ao tráfego de veículos no
posto, para evitar uma possível colisão.
1.10 Procedimento de Reposição do Óleo e Troca do Filtro
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1.10.1 Reposição do Óleo
1. Verificar a capacidade do reservatório. Em caso de dúvida, confirmar com o
cliente e/ou no manual do veículo.
2. Indicar o tipo de óleo para o cliente. Abrir as embalagens na sua presença.
3. Colocar um funil e despejar o óleo lubrificante novo pelo orifício da entrada de
óleo no motor.
4. Através da vareta de óleo, verificar o nível do óleo colocado no veículo. O nível
não deverá ultrapassar a marca do nível máximo da vareta.
5. Fechar a tampa da entrada de óleo no motor.
6. Observar se há vestígios de produto em torno da entrada de óleo no motor e
efetuar a limpeza com um pano que não solte fibras.
7. Verificar se não ficou nenhuma ferramenta no compartimento do motor. Solicitar
ao cliente que acione o motor e vistoriar a conexão do filtro. Se houver
vazamento, desligar o motor e reapertar o filtro.
8. Fechar a tampa do compartimento do motor (capô). Preencher a etiqueta de troca
com a quilometragem marcada no odômetro e colar no vidro dianteiro.
1.10.2 Troca de Filtro de Óleo
1. Certificar-se de que o motor não será acionado durante esta operação.
2. Utilizar chave mecânica apropriada para retirar o filtro. Utilizar luvas nesta tarefa.
3. Substituir o filtro por outro novo e idêntico ao original. Realizar a instalação
manualmente.
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MÓDULO - OPERAÇÕES COMPLEMENTARES
Seção – LAVAGEM DE VEÍCULOS
1.1. Introdução
As operações de lavagem de veículos são normalmente realizadas fora da área de
abastecimento, em locais previamente definidos para estas atividades, pois tem como
requisitos a necessidade de áreas para filas de espera, o elevado consumo e descarte
de água.
Estes serviços podem ser realizados em duas modalidades:


Lavagem Manual

Realizada manualmente por um ou mais
funcionários ou contratados do posto, com a
utilização de bombas de água pressurizadas e
shampoos específicos para veículos.



Lavagem Automática

Realizadas por máquinas automatizadas de
lavagem de veículos, conhecidas com “Lava a
Jato”, compostas por um sistema de escovas
giratórias, sistema de jatos sucessivos de água e
de shampoo para veículos. Algumas destas
máquinas também têm escovas a nível baixo,
destinadas à lavagem das rodas do veículo.
1.2. Riscos na Lavagem de Veículos
Exposição continuada à sujeira e umidade: Frentistas / lavadores na área de
lavagem de veículos estão submetidos à exposição contínua a umidade, o que pode
levar a problemas de saúde, se não estiverem usando os uniformes e EPIs adequados.
Atropelamento: A movimentação dos frentistas / lavadores na área de lavagem onde
se movimentam no entorno dos veículos como parte rotineira dos seus serviços, pode
leva-los a subestimar o risco de atropelamento, normalmente sem lesões ou com
lesões de pequena gravidade.
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Escorregões e quedas: A área molhada e escorregadia expõe o frentista / lavador a
escorregões e quedas, levando a lesões, se não estiverem usando os EPIs adequados.
Desprendimento de peças ou componentes do veículo: A operação da máquina
pode provocar o desprendimento de peças ou componentes soltos do veículo (antena,
frisos, etc.) que podem atingir o frentista / lavador provocando lesões.
Choques elétricos na operação dos equipamentos elétricos: O manuseio de
equipamentos elétricos em contato com água e umidade, pode ocasionar choques
elétricos de impacto significativo, caso as medidas preventivas não sejam
criteriosamente obedecidas.
1.3. Procedimentos Administrativos
A ação administrativa na prevenção de acidentes nestas atividades tem como principal
foco o treinamento e conscientização da equipe de frentistas/ lavadores para
reconhecer os riscos em atividades tão simples.


Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente em calça e camisa sem bolsos
 Botas de borracha com solado antiderrapante
 Luvas de PVC de cano longo
 Óculos de segurança
 Avental de PVC impermeável



Alertar frequentemente a equipe dos riscos específicos das atividades

1.4. Procedimentos Diários Pré Operação (Lava Rápido)
1. Limpar toda área de lavagem, principalmente os trilhos, com vassoura e água.
2. Lavar o "lava rápido" e, se necessário, usar cera polidora nas partes mais sujas.
3. Limpar com pano seco as fotocélulas, caso o equipamento possua lava rodas.
4. Inspecionar as escovas de lavagem. Limpar e remover objetos enroscados que
possam danificar os veículos.
5. Completar o reservatório dos produtos químicos de limpeza (shampoo e cera). Usar
produtos recomendados pelo fabricante do equipamento.
6. Drenar a água acumulada no reservatório de ar do compressor de ar, se existente.
7. Drenar a água do filtro de ar do sistema pneumático e completar o nível de óleo
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lubrificante.
8. Ligar o equipamento para prosseguir com os testes iniciais.
9. Verificar se a pressão do ar comprimido é superior a 70 psi.
10. Verificar o funcionamento do acionador automático.
11. Verificar se as luzes de orientação estão em perfeito estado.
12. Verificar se não há danos aparentes nos cabos elétricos de ligação e/ou demais
cabos do equipamento.
1.5. Procedimentos para Lavagem Automática de Veículos (Lava Rápido)
1. Orientar o motorista a manobrar o veículo, parando-o no local correto.
2. Solicitar ao motorista que:
 Desligue o motor do veículo.
 Abaixe a antena elétrica do rádio, ou remova a antena atarraxada, se existir.
 Feche os vidros.
 Acione e mantenha acionado o freio de mão o ao parar na máquina.
 Saia do veículo.
3. Orientar os ocupantes do veículo para não acessarem a área de lavagem e o veículo
durante o processo de lavagem.
4. Verificar se os limpadores de para-brisas estão bem fixos nos seus pinos (eixos).
5. Verificar o estado da carroceria do veículo, se não existem danos, amassamentos ou
partes parcialmente soltas.
6. Caso seja encontrado algum problema, informar imediatamente ao cliente. Se houver
risco de algum componente se soltar, não iniciar a lavagem antes de fixá-lo.
7. Antes de iniciar a lavagem, verificar se as janelas e portas do veículo estão bem
fechadas.
8. Ligar a botoeira de início de operação.
9. Acompanhar o ciclo automático de lavagem da máquina. Não desviar a atenção.
10. Ao término da lavagem, orientar o motorista durante a manobra de saída do veículo.
1.6. Procedimentos para Lavagem Manual de Veículos
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Ao efetuar a lavagem manual de veículos, alguns cuidados deverão ser tomados para
que as condições de segurança sejam mantidas.
1. Só deve ser utilizado sabão biodegradável para a lavagem de veículos.
2. Só devem ser utilizados produtos não inflamáveis e biodegradáveis; Não utilizar
combustíveis para a lavagem de motores de veículos.
3. Antes de iniciar a lavagem, garantir que as janelas e portas do veículo estão bem
fechadas.
4. O veículo deve estar desligado, com o freio de mão acionado e o câmbio em ponto
morto./
5. Os ocupantes do veículo devem estar fora do mesmo durante a lavagem.
6. Orientar os ocupantes do veículo para não acessarem a área de lavagem e o veículo
durante o processo de lavagem.
7. Verificar se os limpadores de para-brisas estão bem fixos nos seus pinos (eixos).
8. Verificar o estado da carroceria do veículo, se não existem danos, amassamentos ou
partes parcialmente soltas.
9. Caso seja encontrado algum problema, informar imediatamente ao cliente. Se houver
risco de algum componente se soltar, devem ser redobrados os cuidados durante a
lavagem para que o lavador não se machuque e o veículo não seja danificado.
10. Não deve ser permitida a permanência de pessoas não autorizadas dentro da área
de lavagem, dado o risco de se molharem ou se ferirem.
Importante:
Verificar semanalmente as caixas de areia e a separadora de água e óleo quanto às
condições de limpeza. Se necessário, devem ser limpas.
No caso de permanecerem sem a necessidade de limpeza, verificada de forma visual
periodicamente, o sistema deve ser limpo semestralmente.
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MÓDULO – OPERAÇÕES COMPLEMENTARES
2. Seção – ASPIRAÇÃO E SECAGEM DE VEÍCULOS
2.1. Introdução
Aspiração de veículos: Serviço opcional e
complementar à lavagem de veículos, manual ou
automática, normalmente realizada por um único
empregado em área especificamente destinada a
este fim, utilizando um aspirador industrial indicado
para postos de serviços.
Secagem de veículos: Serviço opcional e
complementar a lavagem manual de veículos,
mas também utilizada para lavagem automática,
quando a mesma não tem sistema de secagem
com ar (normalmente quente). Esta operação é,
em geral, realizada por dois ou mais
empregados,
utilizando
apenas
panos
absorventes.
Ambas são operações de baixo risco, mas que necessitam ser realizadas por
empregados devidamente treinados e que, normalmente, vão trabalhar sob a direta
observação do cliente, preocupado com os cuidados necessários com o estofamento e a
pintura de seu veículo.
2.2. Riscos das Operações de Aspiração e Secagem de Veículos
2.2.1. Na Aspiração de Veículos
Atropelamento: risco muito baixo, caso as atividades sejam realizadas em uma área
definida e reservada para tal, onde não deve existir elevado tráfego de veículos.
Quedas: Considerando que os aspiradores industriais funcionam com longas linhas de
alimentação elétrica e longos tubos de aspiração, um descuido pode levar a tropeços e
a quedas causando lesões, normalmente de pouca gravidade.
Lesões nas mãos: A operação envolve o manuseio de portas, tampa do porta malas e
do capô, e se não for realizada com cuidado e atenção pode provocar lesões nas mãos.
Choques elétricos: Podem ocorrer no contato com a linha de alimentação elétrica ou
suas conexões, caso não haja manutenção adequada do equipamento e suas
conexões.
2.2.2. Na Secagem de Veículos
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Atropelamento: risco muito baixo, caso as atividades sejam realizadas em uma área
definida e reservada para tal, onde não deve existir elevado tráfego de veículos.
Quedas: A secagem de veículos altos como vans e caminhonetes, demanda que o
empregado suba em um banco ou no estribo do veículo para poderem secar o teto do
mesmo. Caso a realização desta atividade não seja feita com cuidado e atenção ou
utilizando meios adequados de alcançar o teto, podem ocorrer quedas com lesões.
Lesões nas mãos: A operação envolve o manuseio de portas, tampa do porta malas e
do capô, e se não for realizada com cuidado e atenção pode provocar lesões nas mãos.
Choques elétricos: Frequentemente a operação de secagem é realizada
simultaneamente com a de aspiração, estendendo o potencial de choques elétricos nas
fiações de alimentação mencionadas acima para os empregados que estiverem
fazendo a secagem do veiculo, por circularem na mesma área.
2.3. Procedimentos Administrativos
A ação administrativa na prevenção de acidentes nestas atividades tem como principal
foco o treinamento e conscientização da equipe de empregados, para reconhecer os
riscos em atividades tão simples.


Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão, preferencialmente em calça e camisa
 Calçados de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas);
 Luvas de PVC cano curto
 Avental impermeável



Alertar frequentemente a equipe sobre os riscos específicos das atividades



Verificações operacionais frequentes.

2.4. Procedimentos Operacionais de Secagem de Veículos
1. Orientar o cliente sobre o adequado estacionamento do veículo de forma a facilitar o
adequado acesso para secagem.
2. Iniciar a secagem pela parte interior das portas, tendo cuidado ao abrir e fechar as
portas, tampa do porta-malas do veículo para não provocar lesão em suas mãos ou
nas de colegas.
3. Passar para a secagem do teto do veiculo, cuidando para quando não for possível
alcança-lo naturalmente, buscar a melhor forma de ganhar a altura necessária:
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subindo cuidadosamente nos estribos do veículo caso seja possível, ou
providenciando um banco bem estável para este acesso. Lembrar que a área está
molhada e que o banco pode tombar ou escorregar, provocando a sua queda.
4. Passe então para complementar secagem das demais partes do veículo, sempre
com cuidado com a integridade da pintura do veiculo, usando sempre um pano
absorvente limpo.
2.2. Procedimentos Operacionais de Secagem de Veículos
1. Orientar ao cliente sobre o adequado estacionamento do veículo de forma a facilitar o
adequando acesso para aspiração do veículo.
2. Iniciar a aspiração pelo porta-malas, observando cuidadosamente o fechamento do
mesmo para não lesionar as mãos ou algum colega. Caso o cliente solicite a
remoção do pneu, realizar com cuidado evitando movimentos rápidos para prevenir
algum tipo de entorse.
3. Retirar os tapetes móveis do veiculo e levar para aspirar ou lavar na área destinada
para tal finalidade.
4. Passar para aspiração dos bancos, de forma cuidadosa, prestando atenção se
alguma sujeira do uniforme ou do avental venha a sujar os bancos do veículo.
5. Passar para a limpeza do painel e das laterais das portas, com um pano úmido,
secando-os em seguida com outro pano limpo.
6. Por último, aspirar o assoalho do veiculo, tomando cuidado com a movimentação dos
trilhos para evitar lesão nas mãos.
7. Recolocar os tapetes já limpos e finalizar o serviço
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MÓDULO – OPERAÇÕES COMPLEMENTARES
3. Seção – FLUXO DE VEÍCULOS E ESTACIONAMENTO
3.1. Introdução
A análise do fluxo de veículos e dos locais de estacionamento é elemento fundamental
na definição do anteprojeto de um posto de serviço, contribuindo significativamente para
sua operação eficiente e segura.
O posto de serviços demanda diversos fluxos de veículos e locais para estacionamento
em sua operação do dia a dia, como por exemplo, acessos dos veículos de clientes à
pista de abastecimento, ao box de troca de óleo, à loja de conveniência, às áreas de
lavagem de veículos e calibragem de pneus, acesso dos caminhões tanques e de carga
seca para descarga, e outros serviços.
Estes fluxos precisam ser bem estudados para não gerar conflitos que possam resultar
em pontos de ineficiência e até mesmo de acidentes.
Mesmo considerando um posto de serviços existente, onde estes aspectos não foram
analisados no projeto original, esta análise de fluxo e estacionamento de veículos é
fundamental para gerar melhorias operacionais e de segurança.
Em geral, são medidas de fácil implementação, através de pequenas obras civis e a
pintura, com tintas especiais de sinalização, de faixas orientadoras de direção de fluxo
de veículos e delimitadoras de vagas para estacionamento de veículos.
3.2. Delimitação das Áreas de Acesso ao Posto
O acesso ao posto deve, sempre que possível, ser delimitado de forma a orientar o
direcionamento do veículo para a pista de abastecimento, evitando que o cliente acesse
por toda a periferia do mesmo.
Esta orientação deve ser realizada com a construção de rebaixamentos seletivos de
meio fio, de jardins de delimitação e orientação do acesso, complementadas por
sinalização horizontal (no piso) e vertical (placa de sinalização).
Nas entradas e saídas do posto devem ser afixadas placas de sinalização com os
dizeres:
“Atenção Tráfego de Veículos e Pedestres”
3.3. Delimitações e Orientações de Trafego de Veículos no Interior do Posto
Uma vez estudados os fluxos de veículos para os diversos serviços e seus conflitos,
deve-se elaborar um planejamento de fluxos, de preferência com direção única da
movimentação dos veículos.
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Com base neste planejamento de fluxos, este deve ser implementado na pista do posto
de serviços através de sinalização horizontal e vertical.
3.4. Delimitações do Acesso e Estacionamento da Loja de Conveniência
O acesso à loja de conveniência deve, preferencialmente, ser frontal, de forma a
permitir a atratividade para o cliente, mas, caso não seja possível, deve ser escolhido
um local que permita o acesso do pedestre sem risco de cruzar o fluxo principal de
veículos.
O
número
de
vagas
dependerá
da
disponibilidade de área, mas sempre devem ser
bem delimitadas por sinalização de faixas de
piso e placas.
Sempre que o número de vagas assim permitir,
algumas vagas devem ser preferenciais para
cadeirantes (normalmente mais largas) e
específicas para idosos e gestantes.

Estas vagas seletivas devem ser sinalizadas
com as faixas em vermelho ou azul e receber o
respectivo símbolo pintado no piso.
Cuidado especial deve ser tomado com relação
aos acessos de pedestres à porta de entrada da
loja de conveniência, delimitando-a com
sinalização de piso ou com delimitador físico.
3.5. Delimitação do Acesso à Área de Lavagem de Veículos
O acesso a esta área deve ser planejado de forma que a fila de espera para lavagem
não interfira ou conflite com o acesso aos demais serviços do posto, especialmente às
áreas de abastecimento, estacionamento da loja de conveniência e troca de óleo.
Na entrada da máquina de lavagem inserir sinalização com os dizeres:
“Aguarde Orientação de Nossos Funcionários para Manobrar seu Veículo”
3.6. Delimitação do Acesso ao Box de Troca de Óleo
Normalmente a troca de óleo não demanda estacionamento especifico ou final, mas
cuidado especial deve ser tomado nos postos onde esta demanda exista de forma, que
os veículos em espera não estacionem em locais que prejudiquem o fluxo de veículos
ou estacionamento de espera para outros serviços.
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Na entrada da troca de óleo lavagem inserir sinalização com os dizeres:
“Aguarde Orientação de Nossos Funcionários para Manobrar seu Veículo”
3.7. Delimitação e Sinalizações Eventuais ou Emergências
Sempre que houver necessidade de isolamento de um local, providenciar sinalização
adicional com cones de sinalização, correntes para isolamento ou fitas “zebradas” e
placas de “Não Fume”.
3.8. Procedimentos Administrativos
A ação administrativa nesta atividade tem como principal foco orientar os frentistas e
outros funcionários próximos das áreas de estacionamento a se manterem atentos ao
fluxo de veículos, para auxiliar os motoristas nas manobras, observando os
procedimentos para estacionamento.
3.9. Procedimentos Operacionais para Estacionamento
1. Orientar os motoristas para estacionar de forma a facilitar a saída do veículo em
caso de emergência.
2. Não permitir que veículos estacionem obstruindo o acesso a hidrantes e extintores.
3. Manter a área destinada à fila da lavagem automática livre e não permitir o seu
bloqueio com veículos estacionados.
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MODULO – RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EMBALADOS
1. Seção - RECEBIMENTO DE PRODUTOS EMBALADOS
1.1. Riscos da Operação de Recebimento de Produtos Embalados
Escorregões, tropeções e quedas: A movimentação da carga em locais mal
arrumados, com a presença de material no piso ou piso escorregadio apresenta
potencial para escorregões, tropeções e quedas do executor da operação ou da carga,
levando a perdas materiais ou a lesões.
Impactos e queda da carga: A movimentação inadequada da carga apresenta potencial
de queda do material ao solo ou impactos da mesma contra obstáculos levando a
perdas materiais ou a lesões no executor da operação.
Impactos do veículo de entrega contra estruturas do posto: Veículos de entrega
com carrocerias altas podem atingir a cobertura das bombas ou outras estruturas
durante manobras para estacionar para a descarga.
Movimentação manual excessiva de carga: A movimentação manual de carga em
desacordo com as boas práticas ergonômicas leva a lesões no executor da operação.
1.2. Procedimentos Administrativos


Definição do responsável autorizado para realizar a operação
 Selecionar e treinar previamente os profissionais para a realização da operação
de recebimento de produtos embalados, devendo ser supervisionados por
gerentes ou funcionários autorizados.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Luva de raspa, para manuseio de cargas pesadas



Prover os equipamentos recomendados
 Carrinhos para a movimentação de tambores, providos de cintas ou correntes
para fixação da embalagem, quando o posto trabalhar com tambores
 Carrinhos baixos e planos, tipo mesa, provido de rodas nas quatro extremidades,
com corda para tração com comprimento suficiente para ser tracionada por pessoa
de qualquer estatura, sem que seja necessário se abaixar ou torcer o corpo para
tracionar o conjunto
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 Equipamentos pesados que necessitem ser movimentados, como por exemplo,
pequenos tanques para óleo usado, graxeiras, etc., deverão ser providos de rodas,
ou estar fixados sobre estruturas com rodas

 Caso o posto possua algum equipamento muito pesado, ou se equipamentos
muito pesados estiverem sendo utilizados em obras ou serviços de manutenção no
posto, que necessitem ser erguidos, deverá ser providenciado um guincho acionado
por roldanas para esta operação, e a sua movimentação deverá ser executada
através de veículo auto-propulsionado

Equipamentos de transporte de carga



Alertar frequentemente a equipe sobre os riscos específicos das atividades

1.3. Descarregamento de Produtos Embalados
1.3.1. Estacionamento do Veículo de Entrega
Para o estacionamento seguro o responsável pelo recebimento do material deve orientar
o motorista do veículo para:
 Atentar para a altura do veículo com relação à cobertura das bombas
 Estacionar de forma a não obstruir o fluxo da pista de abastecimento
1.3.2. Cuidados na Descarga
 Atentar quando da abertura da porta do baú do caminhão para não atingir
pessoas ou estruturas
 Subir e descer com cuidado para o interior do baú do caminhão para a descarga
do material
 Não tentar descarregar sozinho carga com peso superior ao recomendado na
Seção 3, do Módulo 3
1.3.3. Transporte de Material
Procedimento para o transporte seguro de material:
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Utilizar equipamentos adequados para o transporte assim como os EPIs para o
manuseio dos produtos.



Verificar o espaço em torno da carga ou equipamento a ser manuseado; caso
não seja suficiente, deslocar outros volumes/obstáculos que estejam
atrapalhando, até poder contar com o espaço necessário para a movimentação
da carga.



Verificar a presença de obstáculos ao nível da cabeça na via de circulação.



Certificar-se de que as portas existentes na via de circulação estejam travadas
na posição aberta por algum dispositivo ou batente; caso negativo, providenciar o
travamento das portas.

1.3.4. Transporte Manual de Material
Procedimento para o transporte manual seguro de material:


Verificar a carga a ser manuseada quanto ao peso e volume, e:
a) Utilizar algum carrinho que possa auxiliar na sua movimentação.
b) Assegurar-se de que pode manusear sozinho a carga. Caso contrário,
solicitar ajuda para auxiliar na colocação da carga sobre o carrinho ou para
movimentá-la ou para deslocá-la, se for pesada, ou se leve, possuir um
grande volume.



Descansar a intervalos frequentes ao transportar uma carga à longa distância; o
cansaço pode provocar desequilíbrio, quedas e tropeções.



Não fazer movimentos rápidos e bruscos; eles podem provocar distensões e
contusões.



Nunca apoiar a carga sobre os quadris; isto sobrecarrega um lado do corpo e
provoca desequilíbrio.



Nunca curvar as costas ao levantar e abaixar uma carga, por menor que seja o
seu peso.



Nunca girar a parte superior do corpo para deslocar a carga. Usar os pés e
pernas para girar o corpo.



Caso sentir qualquer dor ou fisgada ao realizar o movimento, apoiar
imediatamente a carga no solo e solicitar a outra pessoa que execute o serviço.
A persistência neste tipo de trabalho pode provocar uma lesão mais profunda.
Procurar um médico caso as dores persistam após algumas horas do movimento
ter sido paralisado ou se a dor for de alta intensidade.
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Manter a postura correta para levantar a carga:
a) Posicionar o corpo em frente à carga, centralizando-o em relação ao volume,
de maneira a ficar com o peso do material bem distribuído.
b) Apoiar corretamente os pés próximos à carga, mantendo-os afastados o
suficiente para permanecer perfeitamente apoiado.
c) Abaixar-se mantendo a coluna vertebral reta, flexionando as pernas.
d) Apoiar as mãos sob a carga, tendo o cuidado de posicioná-las de maneira a
dividir e equilibrar corretamente o peso da mesma.
e) Segurar a carga firmemente.
f)

Deixar os braços totalmente estendidos, apoiando a carga, tendo o cuidado
de manter a coluna reta.

g) Erguer a carga utilizando a força dos músculos das pernas, mantendo
sempre a coluna reta em toda a extensão do movimento até o levantamento
total da mesma.
h) Movimentar a carga em direção ao carrinho para transporte.
i)


Caso a carga seja movimentada sem o auxílio do carrinho, utilizar o espaço
inicialmente verificado e que deverá estar desimpedido.

Manter a postura correta para abaixar a carga:
a) Posicionar a carga sobre o local em que deseja alojá-la.
b) Posicionar os pés de maneira a garantir o apoio e equilíbrio do corpo quando
do início do movimento.
c) Abaixar o corpo dobrando as pernas e tendo o cuidado de manter a coluna
vertebral reta.
d) Apoiar a carga tendo o cuidado de não deixar que os dedos sejam atingidos
pelo peso da mesma.
e) Trabalhar apoiando uma das extremidades da carga, primeiro no solo ou
carrinho, para poder retirá-los com cuidado.
f)

Após a carga estar apoiada, erguer o corpo utilizando a força das pernas e
mantendo a coluna sempre reta.

Posições corretas e incorretas para o levantamento de cargas
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MODULO – RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EMBALADOS
2. Seção - ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EMBALADOS
2.1. Riscos da Operação de Armazenamento de Produtos Embalados
Exposição a baixas temperaturas: Atividades na câmara refrigerada expõem aqueles
que as executam a baixas temperaturas que podem levar a doenças, caso não sejam
usadas as proteções adequadas.
Escorregões, tropeções e quedas: A movimentação da carga em locais mal
arrumados, com a presença de material no piso ou piso escorregadio apresenta
potencial para escorregões, tropeções e quedas do executor da operação ou da carga,
levando a perdas materiais ou a lesões.
Queda de mercadorias: Mercadorias mal empilhadas apresentam potencial de caírem
ao serem manuseadas levando a perdas materiais ou a lesões no executor da operação.
2.2. Procedimentos Administrativos


Definição do responsável autorizado para realizar a operação
 Selecionar e treinar previamente os profissionais para a realização da operação
de armazenamento de produtos embalados, devendo ser supervisionados por
gerentes ou funcionários autorizados.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Luva de raspa, para manuseio de cargas pesadas
 Casaco e luvas de proteção para uso na câmara refrigerada

2.3. Depósito de Produtos Embalados
Um depósito bem organizado:


Possibilita saber rapidamente que produtos e quantidades estão disponíveis.



Facilita a visualização e identificação dos produtos.



Facilita o fluxo de entrada, saída, manuseio e acomodação de produtos.



Evita danos a embalagens e acidentes com os produtos.

O bom senso na determinação de responsáveis pelo depósito e o rigor no cumprimento
do cronograma de entrega e de reposição de mercadorias para os vários pontos do
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posto são essenciais. Com isso, evitam-se entradas desnecessárias no depósito em
horários que não estejam previstas.
2.3.1. Armazenamento Seguro
O armazenamento seguro de materiais requer:


Manutenção das condições de limpeza do local (varrido, lavado e desinsetizado).



Retirada de peças ou mercadorias que possam cair.



Retirada de mercadorias que possam obstruir o acesso aos quadros elétricos e
extintores de incêndio.



Liberação dos corredores de circulação.



Eliminação de materiais que não devem estar no estoque (sucata, caixas de
papelão e lixo).



Observação constante da existência de outras condições inseguras tais como,
lâmpadas que possam cair, pisos escorregadios, estrados soltos e armários
bambos.



Organização, o que facilita o controle do estoque de itens de valor no depósito.



Arrumação bem distribuída, o que diminui a vulnerabilidade e facilita contagens,
além de evitar que produtos acabem escondidos por outros e se percam por
vencimento da validade.



Verificação diária das condições do depósito.

Câmara refrigerada:


Sempre que se entrar na câmara refrigerada para arrumação ou coleta de
mercadorias deve-se vestir o casaco apropriado e a luva de proteção.



Deve ser assegurado que a porta da câmara refrigerada tenha possibilidade de
ser aberta tanto pelo seu exterior quanto pelo seu interior de modo a impedir que
alguém possa, inadvertidamente, ficar preso em seu interior.

2.3.2. Armazenamento Eficiente
O armazenamento eficiente de materiais requer:


Definir a departamentalização (organização por tipo de produto) dos itens e
respeitar esta arrumação.

Módulo - Recebimento e Armazenamento de Produtos Embalados
Seção - Armazenamento de Produtos Embalados

Pag. 2

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017



Estocar os produtos mais pesados próximos à porta e os menores nos fundos,
tomando o cuidado de não escondê-los (isto dificulta a retirada das embalagens
menores e mais leves).



Manter as faces das embalagens visíveis e voltadas para o corredor, facilitando a
localização rápida.



Separar uma área para produtos avariados ou vencidos que estejam aguardando
providências.



Manter o acesso ao depósito restrito apenas ao pessoal autorizado, que deverá
ser um número muito pequeno de funcionários do local.



Efetuar diariamente a contagem criteriosa de estoques, mantendo controle sobre
as variações do mesmo, principalmente as perdas.



Manter sempre o controle de quebras e perdas de material, analisando com
atenção a tendência do problema.

2.3.3. Empilhamento de Materiais
O empilhamento seguro de materiais e caixas deve:


Ser feito colocando-se os volumes de maior peso próximos ao solo e os de
menor peso em posições mais altas.



Respeitar a indicação dos fabricantes referentes ao empilhamento máximo
descritas na embalagem.



Utilizar amarração cruzada das caixas e embalagens.
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MODULO - RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EMBALADOS
3. Seção - ASPECTOS REGULATÓRIOS SOBRE O TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
O transporte manual de cargas é responsável por um grande número de lesões e
acidentes do trabalho.
Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é
suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a
deposição da carga.
Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira
contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas.
O Ministério do Trabalho, através da NR 17 - Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia,
define conceitos e estabelece parâmetros e exigências para esta atividade, que devem
ser observados e atendidos pelo posto de serviços:


Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um
trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua
segurança.;



Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não
as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos
métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e
prevenir acidentes.
Obs: Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de
maneira contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte
manual de cargas.



Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte
manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior
àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua
segurança. Trabalhador jovem designa aquele com idade com idade inferior a
dezoito anos e maior de quatorze anos.



Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas deverão ser
usados meios técnicos apropriados.



O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de
ação manual deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo
trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa a
sua saúde ou a sua segurança.

Não existe limite estabelecido na NR 17 para movimentação individual de cargas.
Entretanto, deve ser usado como referência o Limite de Peso Recomendado, do NIOSH
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- National Institute for Occupational Safety and Health, indicado no Manual de Aplicação
da NR 17, elaborado pelo MTb - Ministério do Trabalho.
O limite de peso estabelecido pelo NIOSH que o trabalhador é capaz de levantar com
segurança é de até 23 kg nas melhores condições (25 kg segundo a Comunidade
Européia). Assim sendo, devem ser observados os seguintes valores:


Trabalhador, masculino e adulto: 23 kg



Mulheres, idosos e trabalhadores jovens (entre 14 e 18 anos): nitidamente
inferior a 23 kg

As melhores condições são definidas:


carga próxima do corpo



carga a ser pega elevada – cerca de 75 cm de altura do piso



carga a ser pega simetricamente, com boa pega que permita segurá-la em
pressão da mão



levantamento de uma pequena distância entre a origem e o destino



frequência de levantamento não maior que uma vez a cada 5 minutos
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MÓDULO – OPERAÇÃO COM GNV
1. Seção – ELEMENTOS DO SISTEMA DE GNV
1.1. Características dos Elementos do Sistema de GNV
O Gás Natural Veicular (GNV) é composto de uma mistura de hidrocarbonetos leves
com predominância do metano (CH4). É um gás inodoro, incolor e mais leve que o ar, o
que facilita a sua dissipação rápida em caso de vazamento. Para facilitar a detecção de
vazamentos, na etapa de distribuição, são adicionadas ao GNV substâncias odorizantes.
Um Posto de Serviços com abastecimento de GNV é uma instalação que apresenta
algumas peculiaridades que o diferem dos Postos de Serviços que comercializam
apenas combustíveis líquidos. Estas peculiaridades tornam estas instalações
aparentemente mais complexas
A Norma ABNT NBR 12.236 estabelece padrões para os projetos de instalações de
GNV, assim como define os critérios para alocação dos elementos do GNV,
afastamentos, limites de propriedades, áreas de estocagem, tubulações, compressores
e unidades de abastecimento.
1.1.1. Estação de Medição e Totalização
O GNV chega ao posto de serviços por gasodutos
em baixa pressão (entre 5 e 8 bar) sendo medido
para determinação do consumo do posto de
serviços, logo na entrada, por um medidor de
propriedade da concessionária de distribuição de
gás natural, antes de alimentar os compressores.
A área onde se localiza o medidor é denominada
Estação de Medição.
É fundamental que sejam instaladas válvulas de corte rápido na entrada do GNV, logo
após a estação de medição da concessionária bem como filtros para retenção de
impurezas. É recomendável que estas válvulas sejam comandadas remotamente por
botoeiras de emergência instaladas na área de abastecimento e na área dos
compressores.
A Estação de Medição deve ser deve ser isolada
com a utilização de cerca com grade para
proteção dos medidores.
Na Área de Medição somente é permitida a
entrada de pessoas / empresas credenciadas a
operar e manter o sistema de GNV.
2.1.1. Conjunto de Filtragem e Secagem de GNV
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Dispositivos destinados à retenção de impurezas e retirada de umidade do gás.
2.1.2. Área de Compressores de GNV
Para que possa ser utilizado nos veículos, o GNV, após ter passado pelos medidores,
deve ter a pressão aumentada para que alcance a pressão de abastecimento entre 200
e 220 bar. A elevação da pressão do GNV é feita por meio de compressores. Em função
da grande diferença entre a pressão de admissão (na entrada do compressor) e a
pressão de saída, normalmente é necessário o uso de múltiplos estágios (usualmente
entre 3 a 5 estágios) na compressão.
A elevação da pressão do GNV é feita numa área denominada Área de Compressores.
A Área de Compressores deve ser isolada das demais dependências do posto de
serviços com a utilização de cerca com grade para proteção das unidades de
compressão, pois além da economia na construção de paredes corta fogo, possibilita
uma melhor ventilação para a refrigeração do compressor.
É fundamental que sejam instaladas válvulas de
corte rápido após a descarga do compressor. É
recomendável que estas válvulas sejam comandadas
remotamente por botoeiras de emergência instaladas
na área de abastecimento e na área dos
compressores
Para isolar o ruído de sua operação, o compressor é
protegido por uma cabine acústica e dotado de
botoeiras de emergência.
2.1.3. Área de Estocagem de Abastecimento (Cilindros)
Depois de comprimido o GNV pode ser
disponibilizado nos pontos de abastecimento ou
encaminhado para uma área de estocagem
temporária fixa, conhecida como "pulmão", composta
por um conjunto de cilindros conectados entre si por
tubulações e dimensionados para suportar as
elevadas pressões do gás.
A área de Estocagem ou Armazenagem de
Abastecimento do GNV é composta por um conjunto
de cilindros conectados entre si por tubulações.
É fundamental que sejam instaladas válvulas de corte rápido após a estocagem de
abastecimento (cilindros). É recomendável que estas válvulas sejam comandadas
remotamente por botoeiras de emergência instaladas na área de abastecimento e na
área dos compressores
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Na Área de Estocagem de Abastecimento do GNV somente é permitida a entrada de
pessoas / empresas credenciadas a operar e manter o sistema de GNV.
2.1.4. Canaletas com Tubulações
A tubulação que conduz o GNV através do posto de serviços deve estar contida em
canaletas abertas.
2.1.5. Cilindros de Estocagem
São equipamentos dimensionados para suportarem
as pressões do GNV após a saída dos compressores
e destinados à estocagem temporária do GNV
comprimido antes deste ser transportado para os
pontos de abastecimento ou “dispensers”.
Cada cilindro é provido de válvulas de acionamento,
independentes. Também possuem dispositivos
(válvulas) de segurança (PSV ou pressure safety
valve) que, em situações de risco, podem ser
acionadas manual ou automaticamente.
2.1.6. Área de Abastecimento – “Dispensers”
O GNV, armazenado a alta pressão, deve ser abastecido nos veículos por meio de um
dispositivo capaz de executar esta tarefa com rapidez e segurança.
O abastecimento é feito na Área de Abastecimento, através dos pontos de
abastecimento, também denominados "dispensers".
Cada ponto de abastecimento funciona como se
fosse uma bomba de combustível, semelhante a
uma bomba de gasolina ou etanol. Esses
equipamentos
possuem
um
sistema
de
abastecimento compatível com a válvula instalada
no veículo, medem o volume de GNV injetado no
cilindro do veículo e registram o valor a ser pago.
Cada ponto de abastecimento funciona como se
fosse uma bomba de combustível, semelhante a
uma bomba de gasolina ou etanol.
O "dispenser" é composto por um corpo, onde se encontram as unidades mecânicas e
de medição do GNV abastecido, e mangueiras flexíveis de alta resistência (na cor
vermelha) que levam o GNV até a válvula de abastecimento no veículo.
Normalmente os "dispensers" são equipados com duas mangueiras de abastecimento, o
que permite que se abasteça dois veículos por equipamento. Um posto de serviços
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característico possui um compressor e dois "dispensers", o que representa a
possibilidade de abastecer quatro veículos de cada vez.
2.1.1. Tipos de Equipamentos de Abastecimento de GNV
Existem alguns tipos de "dispensers" para abastecimento de GNV, que levam em
consideração alguns aspectos como os tipos de medidores, tipo de abastecimento e as
interfaces existentes para monitoramento do abastecimento:


Segundo a linha de abastecimento:
 Sistema de linha Simples
 Sistema de linha Múltipla (utilizados quando usado abastecimento por
cascata).



Segundo o conjunto de mangueiras:
 Mangueira Simples
 Mangueira Dupla



Segundo a constituição operacional:
 Eletrônicos
 Eletropneumáticos



Segundo o tipo de medidor:
 Medidor de Turbina
 Medidor por efeito de Coriollis

2.1.2. Seleção dos Equipamentos de Abastecimento de GNV
Na prática, os critérios considerados para seleção dos diversos tipos de “dispensers” são
a simplicidade, o custo do projeto, o custo de manutenção e a confiabilidade da
medição.
Assim a configuração dos equipamentos de abastecimento de GNV mais
frequentemente encontrada em Postos de Serviço utiliza "dispensers" de sistema de
linha simples com mangueira dupla, constituição operacional eletrônica e medidor por
efeito Coriollis que dificilmente apresentam problemas de medição. Entretanto, isto não
significa que outras configurações possam ser utilizadas, que dependerão das
características do posto de serviços.
2.1.3. Sistema de Alarme e Desarme de Emergência ou de Segurança
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O sistema de GNV em um posto de serviços deve possuir um conjunto mínimo de itens
de segurança, que inclui alarme e desarme de emergência.
2.1.3.1. Na Estação de Medição


Detector de gás



Válvula de corte rápido

2.1.3.2. Na Área de Compressores


Detector de gás



Botoeira de emergência: desliga o compressor e fecha a válvula da entrada de
GNV no posto de serviços



Válvula de corte rápido

2.1.3.3. Na Área de Estocagem de Abastecimento


Válvula de corte rápido

2.1.3.4. Na Área de Abastecimento


Botoeira de emergência

2.1.3.5. Nos Dispensers


Pressostato de alta pressão: libera o GNV caso haja excesso de pressão,
evitando explosões



Válvula excesso de fluxo: interrompe o fluxo de GNV caso haja o fluxo
ultrapasse o valor predefinido



Válvula de corte rápido, (quick breakaway): interrompe o fluxo de GNV caso haja
uma ruptura nas mangueiras ou tubulações
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MODULO – OPERAÇÃO COM GNV
2. Seção – OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GNV POR TUBULAÇÃO
2.1. Procedimento de Controle de Entrada de Produto
O volume padrão, isto é, o volume do GNV recebido pelo posto de serviços é convertido
para a condição de temperatura e pressão (de 1 atm e 20o C).
Sempre que se mede volume de gás, deve-se fazer a correção da pressão, temperatura
e fator de compressibilidade, para se obter o volume padrão, o que é feito na estação de
medição da concessionária de GNV. Já no dispenser, mede-se a massa, que é
convertida diretamente a volume padrão, dividindo-a pela massa específica. Apesar de a
forma de medição na estação de medição ser diferente da do dispenser, os volumes
medidos nas duas unidades referem-se a volumes padrões, sendo, então compatíveis.
Uma vez que os volumes medidos, tanto na estação de medição como no dispenser são
compatíveis, o controle das perdas e ganhos do posto pode ser feito. Para isso, os
encerrantes da estação de medição e dos dispensers devem ser lidos num mesmo
momento e registrados. Através do controle semanal ou mensal é possível obter o
volume que foi vendido no período.
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MODULO – OPERAÇÃO COM GNV
2. Seção – ABASTECIMENTO DE GNV
2.1. Abastecimento de Veículo com GNV
2.1.1. Procedimentos Administrativos


Definição do Responsável Autorizado para Realizar a Operação
 Selecionar e treinar previamente o profissional indicado para coordenar o
abastecimento em cada turno, denominado pela maioria dos postos como chefe
ou encarregado da pista / turno.
 Selecionar e treinar previamente os profissionais para a realização da operação
de abastecimento de veículos e recipientes.



Dimensionamento do Número de Frentistas
 Dimensionar a equipe baseando na expectativa de demanda de abastecimentos
nos horários de maior pico de movimento na pista.



Prover os EPIs recomendados pelo PPRA, sendo no mínimo:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Uniforme de algodão, preferencialmente, calça e camisa sem bolsos



Realização das atividades de controle:
Atenção especial deve ser dada pela administração do posto às atividades de
fechamento de turno, nos aspectos de controle de volumes e valores
movimentados, através dos encerrantes das unidades de abastecimento
(dispensers), normalmente realizado pelo gerente/encarregado de pista ou de turno.



Verificação dos aspectos de segurança:
A troca de turno é o momento para o gerente ou chefe de turno iniciar o processo de
segurança na atividade de abastecimento fazendo uma verificação rápida dos
frentistas de sua equipe de abastecimento.
 Verificar a apresentação geral dos frentistas, observando barba, cabelos (os
cabelos longos devem estar presos), unhas e os uniformes que devem estar
limpos e com adequado aspecto.

2.1.2. Procedimentos Pré-operação
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 Assegurar que os frentistas estão usando todos os EPIs recomendados pelo
PPRA para tarefas a que se destinam e se estes estão em bom estado de
conservação, não permitindo que iniciem as suas tarefas sem os EPIs.
 Fazer algumas perguntas ao grupo sobre os procedimentos que terão que
executar durante o dia, incluindo sua função no plano de emergência.
 Reforçar a informação sobre quais atividades o posto autoriza ou não, realizar
na pista de abastecimento. O ideal, sob os aspectos de segurança e eficiência
operacional, é que apenas o próprio abastecimento seja realizado na pista,
destacando outras áreas do posto para atividades complementares.
 Revisar, aleatoriamente, durante o turno de trabalho, o conhecimento de alguns
frentistas sobre os procedimentos operacionais e os riscos da operação. Fazer
algumas perguntas mais significantes sobre a operação e, em especial, sobre
suas funções em caso de emergência, de acordo com o Plano de Atendimento a
Emergências, do posto. (Alguns postos as imprimem no verso do crachá de
identificação do frentista)
 Inspecionar rapidamente as unidades de abastecimento (“dispensers”) e
acessórios, verificando se as mangueiras e bicos de abastecimento estão em
condições adequadas de operação, e se existe alguma instalação elétrica
aberta, ou vazamento de GNV aparente.
2.1.3. Antes de iniciar o abastecimento
1. O veículo deve ser posicionado para o abastecimento dentro de um raio de 3
metros do ponto de abastecimento.
2. O veículo deve estar desligado e com o freio de mão puxado.
3. Verificar se o veículo está licenciado pela autoridade de trânsito para esta
finalidade.
4. Qualquer parte elétrica do veículo deve estar desligada, inclusive rádio e
ventoinha.
5. Verificar o estado de conservação da mangueira de abastecimento, de vent e do
chicote de carga (mangueira curta) e do bico de abastecimento. Constatado
problemas, acionar a manutenção.
6. Verificar o estado do “o” ring do bico de abastecimento. Se estiver em mau
estado deve ser trocado pelo Responsável pela Operação.
7. Não deve existir nenhum vazamento antes, durante e após o abastecimento,
identificável por odor, ruído ou condensação de umidade atmosférica, no
conjunto de Gás Natural Veicular (GNV) do veículo e do posto. Caso isto ocorra
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no veículo, este deve ser retirado manualmente para uma área segura e
ventilada. Se o problema ocorrer no equipamento do posto, o vazamento deve
ser sanado antes de outro abastecimento.
8. Verificar se não há pessoas fumando ou com possibilidade de abrir chama
próximo ao abastecimento (raio de 7 metros).
Nota:
Além das etapas do procedimento acima, os postos de serviços podem adotar outras
medidas de segurança antes do abastecimento, como:
1. Verificar o selo do INMETRO que pode estar no para brisa ou de posse do
usuário comprovando a regularidade do sistema.
2. Solicitar a saída dos ocupantes do veículo para local afastado da pista de
abastecimento considerando as instalações existentes, a disposição dos
equipamentos, o trânsito de veículos, entre outros.
2.1.4. Abastecimento:
1. Assegurar que o dispenser indique “zero” para a quantidade de GNV abastecida
(Nm3) e para o valor a pagar (R$).
2. Localizar, dentro do compartimento do motor, o ponto de aterramento e conectar
o fio terra. Caso não seja localizado o ponto de aterramento, utilizar algum ponto
metálico desprovido de tinta no compartimento do motor do veículo.
3. No interior do compartimento do motor, localizar o encaixe para abastecimento
do gás e retirar o pino de proteção.
4. Verificar o estado de conservação da
conexão do veículo, e estando bom
estado, fazer a conexão do encaixe
macho no encaixe fêmea. Caso
contrário, orientar o cliente a reparar o
problema.

5. Em seguida, girar a válvula de 3 vias do bico de abastecimento lentamente,
liberando o fluxo de gás e evitando variação brusca de pressão.
6. Durante o abastecimento, ficar atento a:
a) Pressão de abastecimento, que não deve, em hipótese alguma,
ultrapassar 220 kgf/cm² ou 217,5 bar
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b) Possibilidade de vazamentos no cilindro do carro, bico e dispenser de
gás
c)

Pessoas fumando na área do abastecimento (7 metros)

d)

Pessoas utilizando o telefone celular (pedir para desligar)

e) Pessoas utilizando aparelhos elétricos ou eletrônicos (pedir para
desligar)
Em qualquer dos casos acima, parar o abastecimento e tomar as providências
necessárias e só então reiniciar o abastecimento.
7. Aguardar até que a pressão entre o cilindro do carro e o sistema esteja
equalizada. Neste momento o fluxo de gás cessará.
8. Fechar a válvula de 3 vias do bico abastecedor (aliviando a pressão do chicote
de carga/ mangueira curta para local seguro – nunca para o cofre do motor ).
9. Desengatar o bico de abastecimento da válvula do veículo.
10. Recolocar o pino de proteção da conexão de abastecimento do veículo.
11. Retirar o fio terra da conexão.
12. Guardar a válvula de abastecimento e o fio terra em seus suportes.
13. Verificar se não há indícios de vazamento de gás, seja na conexão da
mangueira do dispenser, seja na válvula de abastecimento e cilindro do cliente.
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MODULO – OPERAÇÃO COM GNV
2. Seção – SISTEMA DE ALARME E PARALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
2.1. Alarme e Paralisação de Emergência
Na ocorrência de uma situação de emergência na operação das instalações de GNV, há
necessidade da imediata paralisação do fluxo de gás. Um sistema de alarme e
paralisação de emergência composto por botoeiras de emergência e detectores de gás
estrategicamente localizados nas áreas de abastecimento, medição e compressão
atende esta necessidade.
2.2. Função dos Detectores de Gás e das Botoeiras de Emergência
Os detectores de gás indicam a presença de GNV no ambiente, indicando vazamento, e
acionam um alarme sonoro e visual alertando para uma anormalidade ou situação de
emergência na operação.
As botoeiras de emergência desligam o compressor,
fecham a válvula de entrada do gás no posto e,
também, a válvula do fluxo de gás do compressor
para os “dispensers” na pista de abastecimento.
Com o acionamento destas botoeiras, o
desligamento de todo o circuito elétrico que aciona
os compressores e os “dispensers” deve ser
automático.
2.3. Quando Utilizar as Botoeiras de Emergência
As botoeiras de emergência de GNV devem ser acionadas nas seguintes situações:


Abertura e fechamento rápido da válvula de segurança (PSV) na estação de
medição



Abertura sem fechamento da válvula de segurança (PSV) na estação de medição



Explosão



Incêndio no “dispenser” ou no veículo sendo abastecido



Outras situações que demandem a imediata interrupção do fluxo de gás para o
posto e para os “dispensers”

2.4. Teste das Botoeiras de Emergência
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O do teste da botoeira de emergência é de fundamental importância para garantir a
segurança da operação e deve ser feito a cada três meses. Este teste é realizado
durante uma operação de abastecimento.


Responsável pela Operação:
 Frentista que efetua os abastecimentos com GNV, acompanhado do
supervisor ou do gerente do posto.



Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
 Uniforme de algodão, preferencialmente, calça e camisa sem bolsos

2.4.1. Na Área de Abastecimento
Para o teste, deve ser escolhido o momento de menor movimento do posto de
serviços, de preferência quando só haja um carro nas ilhas de abastecimento, para
não prejudicar a operação do mesmo.
Procedimento:
1. Informar ao cliente o objetivo e procedimento do teste, e obter a sua
autorização, para que o teste possa ser realizado durante o seu abastecimento.
2. Um funcionário deverá estar próximo do painel de controle dos compressores.
3. Iniciar o abastecimento do veículo.
4. Acionar a botoeira de emergência.
5. Verificar se o fluxo de gás parou.
6. Fechar a válvula de 3 vias da válvula de abastecimento do dispenser.
7. Verificar se existe pressão de gás na conexão de abastecimento, aliviando-a.
8. Comunicar-se com o funcionário que está próximo ao painel de controle do
compressor, e solicitar que rearme o comando do circuito da botoeira.
9. Verificar se a pressão de entrada do “dispenser” foi restabelecida.
10. Abrir lentamente a válvula de 3 vias da válvula de abastecimento,
restabelecendo o fluxo de gás para o sistema do veículo.
11. Repetir a operação para outras botoeiras que venham a existir na ilha de
abastecimento.
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12. Todas as botoeiras existentes nas ilhas de abastecimento deverão ser testadas
de acordo com esta instrução.
2.4.2. Na Área de Compressores

Para o teste, deve ser escolhido o melhor momento para não prejudicar a
operação do mesmo.
1. Após o abastecimento de um veículo, solicitar ao frentista para não iniciar outro,
antes da realização do teste.
2. Com o compressor em funcionamento, repondo o gás nos cilindros da
estocagem após o último abastecimento, acionar a botoeira de emergência
situada dentro da área de compressão.
3. Verificar se o compressor para de funcionar.
4. Rearmar o comando do circuito das botoeiras no painel de controle do
compressor.
5. Repetir o teste para todas as botoeiras existentes na área de compressão.
2.4.3. Não Desligamento do Compressor ao Acionar as Botoeiras de
Emergência
1. Comunicar imediatamente à empresa responsável pela manutenção de
equipamento.
2. Solicitar que a manutenção seja efetuada com urgência.
3. Enquanto a manutenção não é realizada, o supervisor deve estar presente o
maior período de tempo possível na área das ilhas de abastecimento.
4. Os frentistas devem ser treinados novamente nos procedimentos de
abastecimento e de contingência.
5. Os cuidados com relação à verificação de vazamento de gás, pessoas fumando
na área de abastecimento e portando aparelhos elétricos e eletrônicos devem
ser intensificados.
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MÓDULO – OPERAÇÃO COM GNV
5. Seção – INSPEÇÃO,
COMPRESSORES

VERIFICAÇÃO

OPERACIONAL

E

DRENAGEM

DE

 Responsável pela Operação:
 Frentista, chefe, encarregado da pista ou gerente de pista
 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de metálicas expostas)
 Luvas de PVC (durante a drenagem)
 Protetor Auricular (durante a drenagem)
 Uniforme de algodão, preferencialmente, calça e camisa sem bolsos
5.1. Inspeções e Verificações:
1. Verificar a existência de vazamentos no interior da área de compressão. Atenção ao
odor de gás ou ruído de escapamento do gás.
2. Verificar atentamente flanges e conexões em todas as áreas do local (recebimento
da fornecedora de gás, filtros de linha, ventilações e saída dos compressores e
conexões das garrafas de armazenagem do gás).
3. Verificar se as válvulas que dão acesso ao ponto baixo dos filtros de linha e aos
purgadores dos cilindros encontram-se frenadas e lacradas, e se as saídas de suas
tubulações encontram-se tamponadas.
4. Verificar o estado dos cilindros de estocagem, assim como toda a tubulação do
sistema, com relação a sinais de ferrugem.
5. Verificar o manômetro de recebimento do gás da fornecedora, que não deverá estar
abaixo da pressão especificada.
6. Verificar se a instalação elétrica não apresenta fios expostos fora das tubulações, ou
vidros das luminárias quebrados.
7. Verificar diariamente o estado de conservação da mangueira de abastecimento, de
vent e do chicote de carga (mangueira curta). Constatando problemas, acionar a
manutenção.
8. Verificar diariamente o pino macho da conexão de abastecimento.
9. Verificar se os extintores estão posicionados nos lugares corretos e se estão dentro
do prazo de validade.
10. Verificar se os adesivos de segurança estão posicionados nos locais adequados, e
em bom estado (adesivos: Não Fume; Proibida a Entrada de Pessoas Estranhas,
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Compressor de Partida Automática e Acione em Caso de Emergência - da botoeira
de emergência).
Importante: Semanalmente o mantenedor deve realizar uma inspeção
equipamentos, devendo drenar os filtros de tela existentes na linha de gás.

nos

5.2. Drenagem do Compressor:

Procedimento:
1. Colocar o balde de alumínio sob o ponto do dreno do compressor.
2. Posicionar-se ao lado do balde e da válvula de dreno, não de frente.
3. Abrir vagarosamente a válvula de dreno. Lembrar que o recipiente do filtro do
compressor está pressurizado, podendo o jato de gás e o produto da drenagem
atingi-lo com violência, causando um acidente.
4. Realizar a drenagem até que o fluxo de líquido pare completamente.
5. Fechar a válvula do dreno.
6. Recolocar o balde e as luvas de PVC em seu local de guarda.
5.3. Registro e Documentação das Atividades
O posto de serviços deve manter arquivada toda a documentação relativa aos itens
acima de modo a comprovar o atendimento do plano de inspeção e manutenção
requerido pela NR 20.
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MODULO – OPERAÇÃO COM GNV
6. Seção – INSPEÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA E MANUTENÇÃO
Num posto GNV que trabalha com gás inflamável e pressões elevadas, atenção especial é
requerida para a manutenção dos equipamentos, o que deve abranger tanto o
acompanhamento das condições operacionais quanto a manutenção executada nos
equipamentos.


Responsável pela Operação:
 Somente pessoas habilitadas e treinadas devem executar tarefas de manutenção
técnica e inspeção.
Importante: o proprietário do equipamento ou o operador deve contratar empresas
qualificadas para realizar os serviços de manutenção e solicitar a comprovação da
realização do plano de manutenção dos equipamentos fornecido pelos fabricantes.

6.1. Áreas e Equipamentos Importantes:
6.1.1. Estação de medição da concessionária de gás – para serviços de rotina bem
como de emergência, o posto de serviços deve entrar em contato com a
concessionária uma vez que a manutenção desta área é de responsabilidade da
mesma e não deve ser manuseada pelo posto.
6.1.2. Subestação elétrica - em instalações com carga instalada superior a 75 kW é
preciso atender a NR 10, do Ministério do Trabalho, que estabelece que a
manutenção e inspeção deve ser realizada por profissional autorizado.
6.1.3. Instalações elétricas – toda a parte relativa aos equipamentos e às áreas
classificadas devem ter a manutenção realizada por empresa qualificada.
6.1.4. Tubulação de GNV; Compressor; Cilindros de estocagem e “Dispensers” quaisquer serviços nestes equipamentos e áreas devem ser realizados
obrigatoriamente por empresa com competência e experiência em manutenção
destes equipamentos.
6.2. Contrato de Manutenção
É recomendável que o posto de serviços contrate formalmente a prestação de serviços
de inspeção e manutenção dos componentes do sistema, preferencialmente indicadas
pelos fabricantes.
6.3. Registros e Documentação
Dever ser assegurada a disponibilização pela empresa contratada de toda
documentação relativa às inspeções, testes e manutenções realizadas.
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O posto de serviços deve manter arquivada toda a documentação relativa aos itens
acima de modo a comprovar o atendimento do plano de inspeção e manutenção
requerido pela NR 20.
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MODULO – OPERAÇÃO COM GNV
7. Seção – EMERGÊNCIAS
Os procedimentos mostrados nesta Seção são procedimentos básicos para
emergências envolvendo o sistema de GNV visando orientar o desenvolvimento dos
procedimentos detalhados para cada cenário de emergência identificado na Avaliação
de Riscos do posto de serviços, não substituindo aqueles estabelecidos no Plano de
Atendimento a Emergências, específico de cada posto de serviços.


Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
 Operador ou Gerente
 Revendedor
 Funcionários designados para resposta a emergências

7.1. Na Estação de Medição
7.1.1. Pequeno vazamento percebido
1. Comunicar imediatamente a concessionária local.
7.1.2. Vazamento com forte ruído ou odor intenso
1. Interromper a operação;
2. Isolar a área, impedindo o acionamento de qualquer fonte de ignição.
3. Fechar a válvula de bloqueio geral da estação de medição.
4. Comunicar imediatamente a concessionária local.
7.1.3. Abertura e fechamento rápido da válvula de segurança (PSV)
1. Interromper a operação.
2. Desligar o compressor na botoeira de emergência.
3. Fechar a válvula.
4. Proceder a uma vistoria.
7.1.4. Abertura sem fechamento automático da válvula de segurança (PSV)
1. Interromper a operação e isolar a área.
2. Desligar o compressor na botoeira de emergência.
3. Fechar a válvula.
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4. Proceder a uma vistoria.
7.2. Na Área dos Compressores
7.2.1. Pequeno vazamento de gás na tubulação de sucção do compressor
1. Interromper a operação.
2. Desligar o compressor.
3. Fechar as válvulas: antes da estação de medição e da linha de sucção do
compressor.
4. Acionar imediatamente o mantenedor do equipamento.
7.2.2. Vazamento com forte ruído e odor
1. Interromper a operação.
2. Isolar a área.
3. Desligar o compressor.
4. Fechar as válvulas: antes da estação de medição e da linha de sucção do
compressor.
5. Impedir o acionamento de qualquer fonte de ignição.
6. Acionar imediatamente o mantenedor do equipamento.
7. Somente reiniciar a operação após a correção do problema, testes e liberação
pelo mantenedor do equipamento.
7.2.3. Pequeno vazamento identificado pelo alarme do detector de gás
1. Interromper a operação.
2. Desligar o compressor.
3. Fechar as válvulas: antes da estação de medição e da linha de sucção do
compressor.
4. Acionar imediatamente o mantenedor do equipamento.
7.2.4. Abertura e fechamento rápido da válvula de segurança do vaso de
expansão do compressor (PSV)
1. Interromper a operação.
2. Desligar o compressor.
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3. Fechar a válvula da linha de sucção do compressor.
4. Acionar imediatamente o mantenedor do equipamento.
7.2.5. Abertura sem fechamento automático da PSV
1. Interromper a operação.
2. Isolar a área.
3. Desligar o compressor.
4. Fechar as válvulas: antes da linha de sucção e de descarga do compressor.
5. Impedir o acionamento de qualquer fonte de ignição.
6. Acionar imediatamente o mantenedor do equipamento.
7.2.6. Abertura e fechamento rápido da válvula de segurança do vaso de um
dos estágios de compressor (PSV)
1. Interromper a operação.
2. Desligar o compressor.
3. Fechar a válvula de sucção do compressor.
4. Proceder a uma vistoria.
7.2.7. Vazamento de gás na linha de descarga do compressor
1. Interromper a operação.
2. Desligar o compressor.
3. Acionar imediatamente o mantenedor do equipamento.
7.2.8. Vazamento com forte ruído e odor intenso
1. Interromper a operação.
2. Isolar a área.
3. Desligar o compressor.
4. Fechar a válvula de descarga.
5. Acionar imediatamente o mantenedor do equipamento.
7.2.9. Pequeno foco de incêndio no interior da cabine do compressor
1. Interromper a operação.
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2. Iniciar o combater com extintor de CO2.
3. Isolar a área.
4. Desligar o compressor.
5. Fechar as válvulas da linha de sucção e descarga do compressor.
7.2.10. Incêndio não percebido em sua fase inicial
1. Interromper a operação.
2. Isolar a área.
3. Desligar o compressor.
4. Fechar a válvula na saída da estação de medição.
5. Comunicar imediatamente o Corpo de Bombeiros.
7.3. Na Área de Estocagem de Abastecimento
7.3.1. Abertura e fechamento rápido da PSV da estocagem fixa do posto
1. Interromper a operação do posto.
2. Proceder verificação do sistema.
7.3.2. Abertura sem fechamento automático
1. Interromper a operação.
2. Desligar o compressor.
3. Isolar a área, impedindo o acionamento de qualquer fonte de ignição.
4. Fechar a válvula de entrada de gás na estocagem fixa.
7.4. Na Tubulação dos “dispensers”
7.4.1. Pequeno vazamento de gás
1. Interromper a operação do posto.
2. Desligar o compressor.
3. Fechar as válvulas da saída da estocagem.
7.4.2. Forte vazamento com ruído e odor intenso
1. Interromper a operação do posto.
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2. Desligar o compressor.
3. Fechar as válvulas da saída da estocagem.
4. Isolar a área, impedindo o acionamento de qualquer fonte de ignição.
7.5. Na Área de Abastecimento
7.5.1. Vazamento de gás no veículo, com ruído fraco ou odor no espaço do
motor
1. Interromper o abastecimento.
2. Afastar o veículo, sem ligar o motor.
3. Fechar a válvula do cilindro do veículo.
7.5.2. Odor forte no veículo, no compartimento dos cilindros e/ou ruído forte
sob o chassis
1. Interromper o abastecimento.
2. Afastar o veículo, sem ligar o motor.
3. Fechar a válvula do cilindro do veículo.
4. Disparar extintor de CO2.
5. Desligar o cabo da bateria (polo positivo), somente após o uso do extintor.
7.5.3. Pequeno vazamento de gás nas juntas da mangueira ou no bico de
abastecimento do “dispenser”.
1. Interromper o abastecimento.
2. Fechar a válvula da linha do “dispenser”, ou da saída da mangueira com
vazamento.
7.5.4. Vazamento no bico de abastecimento ou rompimento da mangueira,
seguido de atuação da válvula de excesso de fluxo
1. Interromper o abastecimento.
2. Isolar a área.
3. Fechar a válvula da linha do “dispenser”, ou a válvula da mangueira.
7.5.5. Rompimento da mangueira, sem atuação da válvula breakaway
1. Interromper a operação do posto; desligar o compressor.

Módulo - Operação com GNV
Seção - Emergências

Pag. 5

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

2. Fechar as válvulas da saída da estocagem fixa ou da linha do “dispenser”.
3. Isolar a área, impedindo o acionamento de qualquer fonte de ignição.
7.5.6. Pequeno foco de incêndio no veículo durante ou após o abastecimento
1. Interromper o abastecimento.
2. Solicitar a saída de ocupantes do veículo, caso existam.
3. Iniciar o combate com extintor de CO2.
4. Afastar o veículo sem acionar o motor.
7.5.7. Incêndio em todo o veículo
1. Interromper a operação do posto.
2. Solicitar a saída de ocupantes do veículo, caso existam.
3. Desligar o compressor. Fechar as válvulas da linha de descarga e da
estocagem fixa.
4. Isolar a área, impedindo o acionamento de qualquer fonte de ignição.
5. Comunicar imediatamente o Corpo de Bombeiros.
7.5.8. Abalroamento do “dispenser”, sem vazamento de gás.
1. Interromper a operação do posto.
2. Desligar o compressor.
3. Fechar as válvulas da descarga do compressor e da estocagem.
7.5.9. Abalroamento do “dispenser”, com vazamento de gás
1. Interromper a operação do posto.
2. Solicitar a saída de ocupantes do veículo, caso existam.
3. Desligar o compressor.
4. Fechar as válvulas da descarga do compressor e da estocagem.
5. Impedir o acionamento de qualquer fonte de ignição.
6. Ficar de prontidão com extintor à mão.
7.5.10. Abalroamento do “dispenser”, com vazamento de gás, seguido de
incêndio.
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1. Interromper a operação do posto.
2. Solicitar a saída de ocupantes do veículo, caso existam.
3. Desligar o compressor.
4. Fechar as válvulas da descarga do compressor e da estocagem.
5. Combater o fogo com extintores de CO2.
6. Comunicar imediatamente o Corpo de Bombeiros.
7.6. Aspectos importantes a serem observados durante vazamentos de GNV:


Vapores de GNV são menos densos (mais leves) que o ar, dissipando-se
rapidamente na atmosfera.



Uma simples faísca pode causar uma explosão ou fogo.



Não acionar ou permitir o acionamento de interruptores, tomadas ou equipamentos
elétricos.



Não julgar o perigo de uma concentração de gases pelo odor.



Nunca ignorar odores de gás - ações imediatamente.
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MÓDULO – INSPECÃO E MANUTENÇÃO
1. Seção – INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS
1.1. Introdução
A operação de um posto de serviços é considerada atividade de risco face à alta
movimentação de veículos e pedestres em seu interior; os múltiplos acessos de
veículos a logradouros públicos; o elevado volume movimentado de combustíveis
líquidos e gases inflamáveis; o potencial de contaminação ambiental e realização de
várias atividades simultaneamente. Neste contexto, a manutenção da boa condição
operacional de equipamentos e instalações é fator importante no controle dos riscos
da operação.
A importância da manutenção de um posto de serviços é destacada pela resolução
CONAMA 273/2000 que exige para o licenciamento de postos novos e existentes a
apresentação de um plano de manutenção, sendo reforçada pela norma NR 20, do
MTb, ao exigir não apenas a existência deste plano, mas também a sua adequada
documentação no Prontuário do posto de serviços.
Por outro lado, para o posto de serviços como empreendimento comercial, onde a
sua imagem perante o cliente está vinculada à qualidade dos combustíveis que
revende e aos serviços que presta, assegurar uma boa imagem é fundamental para
o seu sucesso, o que depende fundamentalmente da contínua manutenção que seus
equipamentos e instalações recebem.
1. Tipos de Manutenção no Posto de Serviços
A adequada manutenção do posto de serviços compreende duas atividades
realizadas em momentos diferentes: a manutenção preventiva e a manutenção
corretiva.
Manutenção preventiva: Consiste de um conjunto de serviços programados,
baseado nas características e recomendações dos fabricantes e nas melhores
práticas do mercado que, com frequências definidas, promove inspeções
sistemáticas, ajustes, conservação e eliminação de defeitos, visando assegurar o
funcionamento dos equipamentos e instalações, e garantir uma operação contínua,
segura e ambientalmente correta bem como a adequada aparência posto de
serviços.
Manutenção corretiva: conjunto de serviços e reparos aplicados em equipamentos
e instalações, em período intermediário à manutenção preventiva, de forma a
restabelecer sua condição de funcionamento e garantir uma operação contínua,
segura e ambientalmente correta do posto de serviços.
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Esta manutenção é aplicável quando da paralisação do equipamento ou quando da
necessidade de reparos em virtude de danos provocados por acidentes, atos de
vandalismo ou intempéries.
2. Categorias de Manutenção do Posto de Serviços
A manutenção do posto de serviços é realizada em duas categorias, definidas pela
capacitação da equipe que vai realiza-la, sendo dividida em manutenção operacional
e manutenção técnica.
Manutenção Operacional: É aquela que pode ser realizada pela equipe do posto de
serviços (frentistas e funcionários), devidamente treinada, que já realiza as
atividades operacionais, por não depender de formação e capacitação técnica
especializada. Normalmente são atividades de manutenção da aparência visual,
limpeza e funcionalidade das áreas e equipamentos, que não dependem de sua
abertura, desligamento ou outras atividades que demandem maior conhecimento
técnico.
Manutenção Técnica: É aquela que, ao contrário da operacional, demanda serviços
realizados por profissionais especializados, incluindo a interrupção da operação com
o desligamento da energia elétrica que alimenta o equipamento, a abertura do
equipamento para intervenções que seguem recomendações do seu fabricante, e
objetivam garantir o restabelecimento da operação de forma segura e
ambientalmente correta.
3. Inspeção e Manutenção.
Para assegurar uma adequada manutenção é necessária a implementação de um
sistema de inspeção “pré” e “pós” manutenção que, utilizando uma lista de
verificações previamente definida, permite ao responsável pela operação, ou a seu
representante, verificar periodicamente as demandas de manutenção operacional ou
técnica e, posteriormente, verificar se os itens apontados foram efetivamente
realizados,
O MTb consagrou esta prática em exigências no item 20.8 da NR 20 assim como
exige a sua documentação no Prontuário do posto de serviços. Por outro lado, a
norma ABNT NBR-15.594-3 estabelece regras e procedimentos para inspeção e
manutenção de postos de serviços.
4. Responsabilidades na Manutenção do Posto de Serviços
A responsabilidade pela manutenção geral de um posto de serviços é de seu
proprietário/operador que, por sua vez, pode delegar atribuições para seus
funcionários e contratados, mantendo, entretanto, a responsabilidade.
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Cabe ao proprietário/operador comprovar, documentalmente, que ao contratar uma
empresa para realizar os serviços (terceirizar), responsabilizou este contratado por
qualquer evento acidental ou penalidade decorrente do não atendimento das
exigências legais e normativas vigentes e, em especial, pela adequada capacitação
de sua equipe nos treinamentos e procedimentos das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, normas específicas da ABNT, manuais dos fabricantes dos
equipamentos e utilização de ferramental adequado.
5. Contratação dos Serviços de Manutenção Técnica.
A boa prática recomenda que todo e qualquer serviço terceirizado seja alvo de um
contrato entre as partes ou documento de igual valor jurídico, no qual constem, pelo
menos, as exigências de obrigatoriedade de:
-

Cumprimento de todas as exigências legais pertinentes.

-

Desenvolver e apresentar um plano manutenção dos equipamentos objeto do
contrato de manutenção preventiva e corretiva do posto de serviços.

-

Apresentar procedimentos operacionais e de manutenção que informem os
riscos da exposição ao benzeno e as medidas de prevenção necessárias,
para as seguintes atividades (Anexo 2, NR 09)
 a) troca de tanques e linhas
 b) manutenção preventiva / corretiva de equipamentos
 c) sistema de captação e recuperação de vapores
 d) testes de estanqueidade
 e) investigação para análise de risco de contaminação de solo
 f) remediações de solo

-

Fornecer e obrigar seus empregados que realizem, direta ou indiretamente,
atividades envolvendo gasolina, (Anexo 2, NR 09) a usar:
 Equipamento de proteção respiratória de face inteira, com filtro para
vapores orgânicos
 Equipamentos de proteção para a pele

-

Atendimento a TODAS as normas regulamentadoras do MTb e ABNT
aplicáveis, e em especial a ABNT NBR 15594-3 e as NRs 09, 10, 20 e 35
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-

Comprovação documental da aplicação de todos os treinamentos exigidos
pelas NRs do MTb (cópia do certificado de treinamento) de todos os
funcionários que forem trabalhar no posto de serviços.

-

Comprovação documental de que o plano de atendimento a emergência do
posto de serviços foi informado aos seus empregados.
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MÓDULO – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
2. Seção – RISCOS INERENTES À INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
2.1. Introdução
As atividades de inspeção e manutenção apresentam características de riscos
diferenciados, uma vez que a inspeção não envolve a realização direta de qualquer tipo
de serviço, mas, simplesmente, a observação da aparência e funcionamento da área
operacional e o funcionamento dos equipamentos nela instalados.
As atividades de inspeção e manutenção devem ser alvo de avaliação de riscos, antes
de sua implementação, que deve espelhar as características peculiares de cada posto
de serviços.
Para servir de base para estas análises, os riscos principais devem ser complementados
com a análise local dos serviços, e documentados e explicitados no treinamento dos
profissionais que realizarão os mesmos.
2.2. Riscos da Atividade de Inspeção Pré e Pós Manutenção
Fogo e Explosão: a operação com produtos inflamáveis sempre expõe qualquer
atividade realizada nas áreas com a presença de vapores de produtos inflamáveis como,
descarga e armazenamento de produto; abastecimento de veículos; caixa separadora de
água e óleo, a riscos de fogo e, eventualmente, explosão caso o evento ocorra em uma
área confinada.
A inspeção destas áreas deve manter todos os cuidados citados para as áreas
classificadas (Módulo 11, Seção 1), e em especial:
 Não utilizar qualquer equipamento com potencial de geração de centelhas.
 Não fumar; não usar celulares ou outros equipamentos eletroeletrônicos; não
usar lanternas que não sejam à prova de explosão ou máquinas fotográficas
com flash.
Atropelamentos: A operação em área com elevada movimentação de veículos
entrando, abastecendo ou saindo do posto de serviços propicia este risco estar sempre
presente. Os encarregados de executar a atividade de inspeção circulam por todas as
áreas do posto de serviços, expondo-se nas áreas de intensa movimentação de
veículos, ao risco de atropelamento, principalmente, por estarem focados na inspeção e
análise destas áreas e seus equipamentos, e podem se descuidar na observação da
movimentação dos veículos ao seu redor.
Toxicidade do Combustível: Os combustíveis, além de inflamáveis, são produtos
tóxicos, e as gasolinas contém um percentual de benzeno na sua composição,
requerendo cuidados e EPIs especiais para o seu manuseio. Os encarregados de
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executar a atividade de inspeção circulam por áreas onde se realizam operações com
gasolinas com emissão de vapores, inspecionam caixas separadoras de água e óleo,
sump de bombas, e outros equipamentos que podem eventualmente acumular vapores
de gasolina. Durante a realização da inspeção devem estar atentos aos primeiros sinais
de forte odor de gasolina, se posicionar com o vento pelas costas e evitar aproximação
inadequada destas áreas.
Quedas em Mesmo Nível: Os encarregados de executar a atividade de inspeção
circulam por áreas molhadas e escorregadias, estando expostos ao risco de
escorregões, tropeços e quedas de mesmo nível, se não estiverem usando os EPIs
adequados. Uma vez que a lista de verificações não os solicita a subir em escadas ou
plataformas elevadas não há risco de queda de diferentes níveis devendo, entretanto,
serem observados cuidados ao descer em valas de inspeção e troca de óleo.
2.3. Riscos da Atividade de Manutenção Operacional
Os riscos desta atividade são similares aos riscos da atividade de inspeção, entretanto,
com nível ampliado, em virtude da exposição mais prolongada em algumas atividades.
Todas as atividades de manutenção devem ter a sua área de realização sinalizada com
cones, fitas e placa de sinalização.
A eventual iluminação adicional, quando se fizer necessária, deve ser com lanterna à
prova de explosão, ou obedecendo aos padrões de distância previstos para áreas
classificadas (Módulo 11, Seção 1).
Fogo e Explosão: Manter todos os cuidados citados no item 2.2 para as áreas
classificadas, acrescidos do item abaixo:
 Não utilizar qualquer ferramenta ou equipamento com potencial de geração
de centelha elétrica ou por atrito.
Atropelamento: Manter todos os cuidados citados no item 2.2 para as áreas de alta
movimentação de veículos, acrescido do item abaixo:
 Quando a atividade se realizar no período da noite, aumentar a visualização
do executor pelo uso de colete refletivo.
Toxicidade do combustível: Manter todos os cuidados, anteriormente citados no item
2.2, para as áreas com potencial de exposição a vapores de produtos, acrescido do item
abaixo.
 Parte significativa dos serviços de manutenção operacional representa a
limpeza e remoção de líquidos ou detritos contaminados com combustíveis,
inclusive gasolina, o que inclui os serviços na preocupação com o benzeno,
com as exigências estabelecidas no Anexo 2, da NR 09 (incluindo o uso de
máscara facial).
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Quedas em mesmo nível: Os encarregados de executar a atividade de manutenção
operacional circulam por áreas molhadas e escorregadias, estando expostos ao risco de
escorregões, tropeços e quedas de mesmo nível, se não estiverem usando os EPIs
adequados. Uma vez que a manutenção operacional não os solicita a subir em escadas
ou plataformas elevadas não há risco de queda de diferentes níveis devendo, entretanto,
serem observados cuidados ao descer em valas de inspeção e troca de óleo.
Atenção: Os riscos das atividades de inspeção e manutenção operacional, atividades
realizadas pela equipe do posto de serviços, devem ser analisados e explicitados no PPRA
do posto de serviços, assim como a especificação dos EPIs recomendados, que deverá
fazer parte do Prontuário do posto de serviços (NR20).
2.4. Riscos da Atividade de Manutenção Técnica
Os riscos desta atividade são similares aos riscos da atividade de manutenção
operacional, entretanto, com nível significativamente ampliado em virtude de trabalhos
em equipamentos que contiveram ou ainda contém produtos ou resíduos contaminados
com combustíveis, com exposição mais prolongada e riscos mais elevados.
Todas as atividades de manutenção técnica em área de risco devem ter permissão de
trabalho (conforme NR 20, item 20.8.8) e a sua área de realização sinalizada com cones,
fitas e placa de sinalização.
A eventual iluminação adicional, quando se fizer necessária, deve ser com lanterna à
prova de explosão, ou obedecendo aos padrões de distância previstos para área
classificadas (Módulo 11, Seção 1)
Fogo e explosão: Manter todos os cuidados citados no item 2.2 para as áreas
classificadas, acrescidos do item abaixo:
 Não utilizar qualquer ferramenta ou equipamento com potencial de geração
de centelha elétrica ou por atrito.
Atropelamento: Manter todos os cuidados citados no item 2.2 para as áreas de alta
movimentação de veículos acrescidos do item abaixo:
 Quando a atividade se realizar no período da noite, aumentar a visualização
do executor pelo uso de colete refletivo.
Riscos de toxicidade do combustível: Manter todos os cuidados citados no item 2.2
para as áreas com potencial de exposição a vapores de produtos, acrescidos dos itens
abaixo:
 Parte significativa dos serviços de manutenção técnica representa reparos
em equipamentos que contem ou contiveram líquidos ou detritos
contaminados com combustíveis, inclusive gasolina, o que inclui os serviços

Módulo - Inspeção e Manutenção

Seção - Riscos Inerentes à Inspeção e Manutenção

Pag. 3

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

na preocupação com o benzeno, com as exigências estabelecidas no Anexo
2, da NR 09 (incluindo o uso de máscara facial).
Quedas em mesmo nível: Os encarregados de executar atividades de manutenção
técnica circulam por áreas molhadas e escorregadias, estando expostos a risco de
escorregões, tropeços e quedas de mesmo nível, se não estiverem usando os EPIs
adequados.
Quedas em níveis diferentes: As atividades de manutenção técnica em equipamentos
e locais acima de 2,00 m do nível inferior, onde haja risco de queda, são considerados
trabalho em altura, de acordo com a norma NR 35, do MTb. Nestas atividades devem
ser tomados cuidados especiais no uso de escada e andaimes, e os executores
envolvidos nesta atividade devem usar os EPIs recomendados e receber o treinamento
exigido pela norma, devidamente comprovado por certificado de realização do
treinamento.

Importante: tanques que já contiveram produto não devem ser, de forma
alguma, abertos pela equipe da mantenedora. Caso esta situação seja
absolutamente necessária, esta abertura e trabalhos em seu interior, somente
devem ser realizados por equipe especializada em limpeza de tanques com
conhecimento e experiência comprovados e equipamentos para tal, e seguindo a
norma ABNT NBR 14606.
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MÓDULO – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
3. Seção – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1. Procedimentos Administrativos para Inspeção
•

Definição de uma Lista de Verificação
 Definir e aprovar uma lista de verificação formal, com base na lista de verificação
da ABNT NBR 15.594-3 e considerando as características peculiares do posto
de serviços, a ser utilizada pelo profissional selecionado para a atividade.
 Incluir, mensalmente, a lista de verificação preenchida, no Prontuário do posto
de serviços (NR 20).

•

Definição do Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
 Selecionar um profissional da equipe do posto de serviços, com experiência e,
preferencialmente, com conhecimento necessário para realizar a inspeção e
acompanhar a manutenção.
 Treinar previamente o profissional nos riscos, procedimentos e na lista de
verificação de inspeção, acompanhando-o nas primeiras aplicações da lista.

•

Prover os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados pelo
PPRA para a atividade, sendo no mínimo:
 Uniforme de algodão preferencialmente calça e camisa sem bolsos

 Calçados de segurança com solado antiderrapante (isento de partes metálicas
expostas)
•

Prover as Ferramentas Recomendadas:
 Durante a inspeção o funcionário terá necessidade de abrir a saia das bombas,
sumps e outros itens e, para isto, deverá ter a sua disposição as ferramentas
necessárias.
 Destacar que a abertura dos sumps de tanque deve ser realizada com o suporte
de outro funcionário, face ao seu peso.



Planejamento da operação
 Dar prioridade na aplicação da lista de verificação que envolve itens diários,
semanais e mensais e, sempre que possível, realizar em um horário de baixa
movimentação no posto de serviços, evitando realizar no período da noite.
 Realizar, periodicamente, reunião com o profissional selecionado para melhor
compreensão dos itens que devem receber manutenção, repassando o
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entendimento da classificação como manutenção operacional ou técnica, bem
como os itens com prioridade.
 Elaborar a listagem de manutenções operacionais e técnicas a serem realizadas
Esta listagem deve ser realizada pelo supervisor com o suporte do profissional
que realizou a operação e encaminhada para implementação dos itens.
O supervisor deve planejar a implementação das correções com sua equipe ou
com a equipe técnica contratada.
 Realizar oportunamente inspeções após a realização da manutenção
Após a realização dos serviços, conduzir a inspeção final para conferir a
realização dos serviços demandados e a comprovação das manutenções
realizadas, que deve ser arquivada no Prontuário do posto de serviços (NR 20).


Verificação dos aspectos de segurança
 Assegurar que o executor da operação está usando todos EPIs em bom estado
de conservação, não permitindo que inicie as suas tarefas sem os EPIs
adequados.

3.2. Procedimentos Administrativos para Manutenção Operacional
Os itens classificados como manutenção operacional são realizados pela própria
equipe do posto de serviços, de acordo com planejamento e orientação da
administração.
A NR 20, do MTb, determina que os serviços que envolvam riscos sejam objeto de
uma permissão de trabalho que inclua os procedimentos para execução dos
serviços, medidas preventivas, EPIs e ferramentas adequadas necessárias, que
deve ser arquivada no Prontuário do posto de serviços, como evidência do
atendimento à determinação da NR 20.
•

Definição do Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
 Selecionar um profissional da equipe, com experiência para coordenar a
execução da tarefa.
 Reunir-se com o profissional selecionado para coordenar a execução da tarefa
para esclarecimento dos procedimentos e medidas preventivas, EPIs e
equipamentos expressos na permissão de trabalho, recomendando que se
reúna com a equipe definida, com o mesmo objetivo.

•

Prover os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados na
permissão de trabalho

Módulo - Inspeção e Manutenção
Seção - Procedimentos Administrativos de Inspeção e Manutenção

Pag. 2

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

 Disponibilizar os EPIs específicos, caso sejam diferenciados dos de utilização
rotineira.


Verificação dos aspectos de segurança
 Assegurar que os executores da operação estão usando todos EPIs em bom
estado de conservação, não permitindo que iniciem as suas tarefas sem os EPIs
adequados, recomendados na permissão de trabalho.



Prover as Ferramentas e Sinalização Recomendadas
 Disponibilizar para a equipe as ferramentas e a sinalização a serem utilizadas
durante a realização dos serviços.



Planejamento da operação
 Realizar, periodicamente, reunião com o profissional selecionado para melhor
compreensão dos itens que devem receber manutenção, repassando o
entendimento da classificação como manutenção operacional ou técnica, bem
como os itens com prioridade.
Caso exista na listagem item com serviço em altura superior a 2,0 metros, de
acordo com exigência da NR 35, do MTb, o profissional selecionado deve ter
treinamento especifico de 8 horas, o que pode influenciar a definição se a
manutenção será operacional ou técnica.
 Elaborar a listagem de manutenções operacionais e técnicas a serem realizadas
Esta listagem deve ser realizada pelo supervisor com o suporte do profissional
que realizou a operação, definindo as prioridades para implementação das
correções, com sua equipe ou com a equipe técnica contratada.
 Realizar oportunamente inspeções após a realização da manutenção
Após a realização dos serviços, conduzir a inspeção final para conferir a
realização dos serviços demandados e a comprovação das manutenções
realizadas, que deve ser arquivada no Prontuário do posto de serviços (NR 20).
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MÓDULO – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
4.

Seção – INSPEÇÃO PERIÓDICA
4.1. Introdução
O programa de inspeções periódicas é ferramenta indispensável para o adequado
gerenciamento das instalações físicas e das atividades operacionais, pois proporciona
uma forma estruturada de identificação antecipada de falhas, e com isto evitar que
estas venham causar acidentes, trazer danos a equipamentos e prejuízos para imagem
do posto de serviços.
4.2. Definição da Lista de Verificação de Inspeção
A lista de verificação é sugerida pela norma ABNT NBR-15.594-3, e cabe ao posto de
serviços, acrescentar ou eliminar itens, de acordo com as características e
peculiaridades de suas instalações e operação.
Este documento inclui itens de verificação diária, semanal e mensal, que, também,
devem ser validados com relação às características do posto de serviços e de seus
procedimentos operacionais.
A recomendação da lista de verificação da norma ABNT NBR 15594-3 expressa as
melhores práticas recomendadas por fabricantes, o conhecimento e a interpretação de
diversos especialistas de diversos segmentos, inclusive, da Fecombustíveis e do
Sindicom.
As listas de verificação de inspeção e manutenção recomendadas pela norma ABNT
NBR 15.594-3 estão focadas nos equipamentos operacionais e seus acessórios, mas, a
critério do posto de serviços, podem ser incluídos itens de manutenção referentes à
aparência do posto e outros itens de manutenção como instalações elétricas, máquinas
de lavagem automática de veículos e demais equipamentos adicionais que o posto de
serviços disponha.
A verificação recomendada pela norma ABNT NBR 15594-3 está dividida em duas
partes, com os itens a serem verificados listados em duas tabelas: Tabela A1 Inspeção operacional e Tabela A2 – Lista de verificação, com agenda dos itens a serem
observados.
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MÓDULO – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
5.

Seção – PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO
5.1. Planejamento e Implementação de Manutenção
O responsável do posto de serviços deve dispor de uma lista de serviços que:


Podem ser realizados pela equipe operacional do posto de serviços, nos momentos
de baixa movimentação, conforme acordado com a gerência.



Estejam incluídos no contrato de manutenção de equipamentos com uma ou mais
empresas tecnicamente especializadas na manutenção de:
 Bombas, tanques, linhas e acessórios
 Equipamentos de filtragem
 Sistema de medição eletrônica de tanques
 Sistema de automação de bombas
 Teste de estanqueidade
 Obras civis
 Letreiros e luminosos
 Outras

5.2. Definição dos Serviços e sua Prioridade


Serviços emergenciais
Com base no resultado da lista de verificação implementada, deve ser selecionada
a lista dos serviços emergenciais para operação segura do posto e providenciada,
de imediato, a sua correção pela equipe operacional ou por empresas tecnicamente
especializadas.



Serviços de manutenção operacional
Definida a listagem dos serviços de manutenção a serem realizados pela equipe do
posto de serviços, devem ser feitos um planejamento de implementação dos
serviços pendentes, pois muitos fazem parte do escopo rotineiro de trabalho da
equipe, e alocados equipe e recursos para sua execução em ordem de prioridade.



Serviços de manutenção técnica
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Definida a listagem dos serviços de manutenção técnica, estes devem ser
distribuídos pelas empresas, por especialização, e encaminhada ordem de serviço
priorizada para cada uma, definindo claramente o serviço a ser executado, se este
já faz parte de um contrato de manutenção preventiva, ou se deva ser incluída como
manutenção corretiva.
4.1. Acompanhamento e Controle dos Serviços:
Cabe ao responsável do posto de serviços:
 A emissão das Permissões de Trabalho em áreas de risco.
 Assegurar que os empregados da contratada que irão realizar o serviço estão
capacitados para tal, incluindo os treinamentos, com validade em dia, exigidos pelas
normas NR 09, 10, 20 e 35, MTb, e outras que se enquadrem no tipo de serviço a
ser realizado. Evidências do atendimento a estas exigências devem ser mantidas
junto com toda a documentação do serviço, em especial contratos e certificados de
treinamento, que deve ser arquivada no Prontuário do posto de serviços (NR 20).
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MÓDULO – INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
6. Seção – ORIENTAÇÕES GERAIS E DE SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO
As orientações gerais e de segurança recomendadas nesta Seção devem ser
observadas pelo responsável da empresa contratada, no caso da manutenção técnica,
sendo recomendado que um representante do posto de serviços verifique a sua
observância. Estas mesmas orientações se aplicam no caso da manutenção
operacional, devendo ser observadas pelo executor designado pelo posto de serviços.
6.1. Em Bombas de Abastecimento
6.1.1. Recomendações Gerais para Manutenção de Bombas de Abastecimento
As manutenções preventiva e corretiva das bombas de abastecimento são a forma
mais segura de garantir a plena utilização de sua vida útil assim como ter a menor
incidência de avarias e mau funcionamento.
Alguns serviços de manutenção na bomba de abastecimento, sem abertura da
mesma, podem, a critério do posto de serviços, ser realizados por funcionários
devidamente treinados, com procedimentos de segurança e uso de EPIs
adequados, incluindo a troca de bicos; de mangueiras; de válvulas break-away.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva devem ser realizados somente
por empresas contratadas, qualificadas e credenciadas pela ANP ou INMETRO ou
IPEM.
Cabe ao responsável do posto de serviços acompanhar, efetivamente, a execução
dos serviços de manutenção, atestando a realização dos mesmos.
6.1.2. Procedimentos e Considerações de Segurança na Manutenção de Bombas
de Abastecimento
1. Emitir a permissão de trabalho (exigida pela NR20) para realização de serviços
de risco (analisando e registrando os riscos) e obter o endosso do
representante do posto de serviços.
2. Considerar que o serviço é sempre realizado em local classificado como área
de risco (Área Classificada), onde somente equipamentos à prova de explosão
ou intrinsecamente seguros, certificados por organismo reconhecido, podem ser
utilizados, destacando ainda que as ferramentas devem ser de metal não
ferroso para não provocar centelhas.
3. Assegurar que não sejam realizados serviços de manutenção preventiva e/ou
corretiva simultaneamente com a operação de recebimento de produto por
caminhão tanque.
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4. Assegurar que nenhum serviço com potencial de geração de calor ou fogo
esteja acontecendo a menos de 6 metros da bomba (por exemplo: soldagem,
quebra de piso, etc.).
5. Alertar os funcionários da empresa mantenedora sobre a proibição de fumar no
local de trabalho.
6. Exigir que os funcionários que irão realizar o serviço atendam as exigências da
NR 20 (treinamento) e NR 09, Anexo 2 (uso de EPIs especiais para exposição
aos vapores de gasolina).
7. Paralisar as unidades abastecedoras da ilha de bombas durante a manutenção.
8. Desligar os disjuntores correspondentes às bombas da referida ilha e sinalizalos para que não sejam ligados inadvertidamente.
9. Nenhum serviço a quente envolvendo o uso de máquina de solda ou maçarico
pode ser realizado na bomba de abastecimento. Não deve estar previsto nesta
tarefa o uso de qualquer tipo de máquina elétrica manual (por exemplo:
máquina de furar, esmerilhar ou de corte). Caso isto seja necessário,
procedimentos especiais de desgaseificação das áreas devem ser
implementados.
10. Veículos de carga da empresa de manutenção devem ficar estacionados fora
da pista de abastecimento. Caso haja necessidade de aproximação para
transporte de materiais, a operação deve ser feita de modo seguro. Desligar
seu motor tão logo seja possível.
11. Realizar os serviços em dias claros. Se necessária iluminação adicional
somente podem ser utilizadas com lanternas / equipamentos à prova de
explosão.
6.2. Em Instalações Elétricas
A instalação elétrica de um posto de serviços é um item que deve merecer especial
atenção no programa de manutenção em virtude dos riscos de choques elétricos,
produção de centelhas em áreas classificadas e sobrecarga dos circuitos com
superaquecimento da fiação que tem se configurado como uma das principais
causas de incêndio em edificações residenciais, comerciais e industriais em geral.
6.2.1. Recomendações Gerais para Manutenção de Instalações Elétricas
1. Realizar os serviços de manutenção da instalação elétrica sempre com
profissionais devidamente capacitados, habilitados e treinados de acordo com a
norma NR 10, do MTb.
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2. Incluir no programa de manutenção preventiva do posto de serviços a revisão
dos circuitos elétricos e pesquisa de sobrecarga na instalação, o que evitará
demandas de manutenção de corretiva que prejudicam a eficiência operacional
posto.
6.2.2. Procedimentos e Considerações de Segurança
1. Emitir a permissão de trabalho (exigida pela NR 20) para a realização de
serviços de risco, analisando e registrando os riscos, e obter o endosso do
representante do posto de serviços.
2. Assegurar que os executores dos serviços usem os EPIs adequados,
registrados na permissão de trabalho.
3. Cuidar para que a substituição de disjuntores avariados seja sempre por outro
de mesma amperagem e, de preferência, da mesma marca e modelo. Cada
disjuntor foi dimensionado para atender a carga do seu respectivo circuito.
4. Cuidar para que o serviço de substituição de disjuntores seja sempre realizado
com o disjuntor geral desligado. Nos casos onde o disjuntor geral esteja à
distância, sinalizar adequadamente a proibição de liga-lo para evitar que seja
inadvertidamente ligado, provocando um acidente.
5. Caso, após a substituição do disjuntor, ao ligar o circuito o mesmo volte a
queimar, isto indica que o respectivo circuito está com problemas, sendo
necessária uma avalição detalhada por um eletricista.
6. Observar os cuidados especiais a para manutenção de instalações elétricas em
áreas com a presença de vapores de combustíveis, consideradas como
classificadas para riscos de fogo / explosão. A manutenção só deve ser
realizada após a desclassificação das áreas através da desgaseificação das
mesmas.
7. Observar os cuidados especiais na realização de manutenção elétrica em áreas
próximas às áreas classificadas.
8. Assegurar que serviços em cabines de força (alta tensão) somente devem ser
realizados com o suporte da concessionária de energia para desligamento da
alimentação elétrica do posto de serviços.
9. Assegurar que escavações não sejam realizadas no posto de serviços sem que
antes se possa garantir, pela análise da planta de instalações elétricas
subterrâneas, a não existência de cabos elétricos na área da escavação.
10. Isolar e sinalizar as áreas onde são realizados serviços de manutenção em
instalações elétricas.

Módulo - Inspeção e Manutenção
Seção - Orientações Gerais e de Segurança

Pag. 3

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

6.3. No Sistema de Filtragem de Diesel
6.3.1. Informações sobre Filtros de Diesel
Os equipamentos de filtragem de óleo diesel (produto inflamável) devem obedecer
às normas do INMETRO (Portaria 23/85, Artigo 531 combinada com a Resolução
11/88) que exigem certificado de aprovação prévia daquele órgão comprovando a
condição de os componentes (motor, painel de comando, eletro-boia e circuitos
elétricos) serem à prova de explosão.
A certificação exige placa de identificação, de fácil visibilidade, indicando: nome e
endereço do fabricante, marca do equipamento, designação do modelo, capacidade
de filtragem expressa em litros por minuto, número da portaria reguladora do
INMETRO e número máximo de bombas por equipamento.
6.3.2. Procedimentos de Segurança na Manutenção
1. Emitir a permissão de trabalho (exigida pela NR 20) para a realização de
serviços de risco, analisando e registrando os riscos, e obter o endosso do
representante do posto de serviços.
2. Interromper o funcionamento do filtro antes do inicio da manutenção; caso não
seja possível, o abastecimento poderá continuar sendo feito da seguinte forma:
“Fechar o registro de alimentação do filtro para a bomba e abrir a válvula "by
pass".
3. Afixar placa com os dizeres "Filtro com Defeito" e "Produto não Filtrado”,
atendendo às normas do INMETRO.
4. Assegurar que os empregados que realizam os serviços estão usando os EPIs
adequados, registrados na permissão de trabalho.
5. Assegurar que somente equipamentos à prova de explosão sejam utilizados no
local, que é considerado Área Classificada.
6. Isolar a área com cones e fita zebrada, e prover a colocação de pelo menos 2
extintores.
7. Assegurara não existência de potenciais fontes de ignição e de pessoas
fumando a menos de 6 metros do local.
8. Identificar, registrar e corrigir os potenciais pontos de vazamento e se estes
provocaram indícios de contaminação de solo, e reportar no relatório final de
manutenção.
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9. Verificar se os componentes exigidos como à prova de explosão preservam as
suas características originais (caso negativo, corrigir a deficiência) e informar ao
representante do posto no relatório final de manutenção.
10. Verificar o estado dos lacres de proteção do tanque pulmão e do dispositivo de
retorno de ar e gases. Em caso de violação, comunicar imediatamente ao
representante do Posto e para o representante legal do fabricante.
11. Fazer a reciclagem do diesel se o equipamento estiver parado por longo
período. Colocar o botão de acionamento do equipamento na posição
“desligado” e esgotar o produto do tanque pulmão através do registro instalado
no fundo do reservatório (o produto retorna para o tanque).
12. Verificar a pressão do manômetro do filtro prensa. Sempre que a pressão
ultrapassar em 30 libras a pressão inicial, programar a substituição dos filtros
de papel.
6.3.3. Substituição dos Elementos Filtrantes
6.3.3.1. Informações Gerais
A troca dos elementos filtrantes do filtro prensa deve ser realizada:
 Sempre que o manômetro de controle indicar pressão acima da recomendada.
 A cada 50 m3 de óleo diesel passados pelo filtro.
É recomendável inspeção do elemento filtrante a cada 50 m3 de óleo diesel passados
pelo filtro.
Alguns postos de serviços têm funcionários treinados para substituição dos elementos
filtrantes dos filtros de diesel, face ao aumento de demanda provocado pela inclusão do
biodiesel, por esta razão incluímos nesta seção além dos procedimentos de segurança
os procedimentos para realização dos serviços.
6.3.3.2. Procedimentos de Segurança
 Isolar a bomba de diesel e o filtro em um raio de no mínimo 6 metros, utilizando
cones e fitas de sinalização e placa “Em manutenção - Não fume” e manter 2

extintores nas áreas isoladas.
 Assegurar que os empregados que realizarão os serviços estão usando os EPIs
adequados, registrados na permissão para serviço.
 Desligar a bomba de diesel no quadro elétrico e colocar placa no disjuntor “Em
manutenção - Não ligue o disjuntor” antes de iniciar a operação.
 Esvaziar completamente o filtro antes de abri-lo, fechar a válvula que liga o filtro
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ao cilindro de armazenagem (se houver).
 Ter cuidado na movimentação do diesel removido até a sua devolução para o
respectivo tanque de recebimento (seguir mesmos procedimentos da aferição de
bombas nesta devolução).
 Ficar atento a pessoas fumando ou utilizando equipamentos elétricos ou
eletrônicos nas proximidades.
 Nunca tocar qualquer peça do interior do filtro sem utilizar as luvas de PVC.
6.3.3.3. Procedimento de Manutenção
 Posicionar um balde metálico abaixo do ponto de dreno da carcaça do filtro, o
balde deve estar devidamente aterrado com cabo anti-estático ligado ao
aterramento do motor do filtro.
 Aterrar o balde com cabo anti-estático ligado ao aterramento do filtro.
 Abrir o registro do dreno.
 Retirar todo o produto existente no interior do filtro e fechar o registro do dreno.
 Afrouxar o parafuso central, da tampa do filtro, utilizando ferramentas adequadas
e retirar a tampa do filtro.
 Descolar as placas filtrantes.
 Retirar os papéis e as placas, colocando-os sobre uma bandeja para que algum
produto remanescente escorra.
 Inspecionar o interior da carcaça do filtro, verificando possíveis amassados,
furos, trincas ou pontos de corrosão. Caso o interior da carcaça esteja sujo,
efetuar a limpeza.
 Ao final da limpeza, abrir o dreno e deixar escorrer o todo o conteúdo em seu
interior.
 Limpar as placas com um pano limpo e verificar o seu estado.
 Montar as placas observando a posição correta dentro da carcaça do filtro.
 Colocar os papéis filtrantes na posição correta e com os furos alinhados com os
furos das placas.
 Certificar-se que o registro do dreno esteja fechado.
 Fechar a tampa do filtro, certificando-se que a mesma está firme e apertada.
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 Encher a carcaça do filtro com produto, a baixa vazão, observando se não há
sinais de vazamento. Ocorrendo vazamentos, parar o enchimento e acionar o
plano de emergência de derrames.
 Desacoplar o fio anti-estático e retirar o balde de dreno
 Escorrer o produto do balde de dreno para o interior do tanque de diesel,
utilizando um funil de alumínio (de acordo com os mesmos procedimentos de
aferição de bombas).
 Escorrer todo o produto da bandeja metálica para o balde de dreno utilizado.
 Deixar a bandeja ao sol, em local bem ventilado e restrito ao trânsito de pessoas,
para que o combustível retido nos papéis de filtro possa evaporar; este local não
poderá ter nenhuma fonte de ignição num raio de 6 metros, e as pessoas que
não sejam funcionários do posto deverão ter a sua circulação proibida.
 Colocar o papel já seco em um recipiente adequado (metálico ou de polietileno
com tampa, com identificação de seu conteúdo. Mantê-lo bem fechado até o
descarte adequado.
 Estocar este recipiente, aguardando descarte de seu conteúdo, em local cujas
pessoas não autorizadas não tenham acesso, como por exemplo almoxarifado
de óleos. O descarte deverá ser efetuado o mais rápido possível.
6.4. No SASC - Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis
6.4.1. Limpeza ou Manutenção dos Pontos de Descarga
O ponto de descarga é composto de: sump para conter eventuais respingos /
pequenos derrames de produtos, que tem eu seu interior ou engate rápido que é
um acoplamento fixo (macho) para conectar o engate rápido (fêmea) do mangote
de descarga do caminhão-tanque. Estes acessórios são fabricados com uma liga
de bronze ou duralumínio para evitar a possibilidade de faíscas ao ser engatado.
Seu objetivo e assegurar um acoplamento estanque entre o caminhão-tanque e o
tanque subterrâneo, minimizando a evaporação de produto e, consequentemente,
minimizando os riscos de inflamação e possíveis incêndios na descarga.
A limpeza do sumps e a inspeção do engate rápido do deve ser realizada pela
equipe do posto, já a substituição do engate rápido deve ser realizada pela equipe
contratada de manutenção.
6.4.2. Procedimentos de Segurança para Inspeção e Limpeza do Ponto de
Descarga:
 Isolar a área de trabalho com cones e fitas de sinalização.
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 Prover um extintor para cobrir a operação.
 Assegurar que os empregados que realizarão os serviços estão usando os
EPIs adequados, registrados na permissão para serviço.
6.4.3. Procedimentos de Segurança para Inspeção e Limpeza do Ponto de
Descarga:
 Retirar a tampa e o cadeado de proteção do engate.
 Vistoriar o estado do engate. (a ausência de amassamentos e fissuras no
corpo). Conformar a estanqueidade durante a próxima descarga.
 Extrair o eventual produto usando a própria bomba do sumps ou utilizando
uma esponja de boa absorção e transferindo para um balde, que depois
deverá ser descarregado na caixa separadora.
 Limpar o interior do sumps com papel absorvente.
6.4.4. Procedimentos de Segurança para Substituição do Engate Rápido.
 Preencher a permissão para serviço e obter o endosso do revendedor.
 Assegurar que os empregados que realizarão os serviços estão usando os
EPIs adequados, registrados na permissão para serviço.
 Isolar a área de trabalho com cones e fitas de sinalização.
 Prover um extintor para cobrir a operação.
 Usar ferramentas de metal, conforme especificado na permissão para
serviços.
6.4.5. Procedimentos de Segurança na Inspeção e Limpeza do Sump do Tanque
 Preencher a permissão de trabalho e obter o endosso do revendedor.
 Assegurar que os empregados que realizarão os serviços estão usando os
EPIs adequados, registrados na permissão para serviço.
 Isolar a área de trabalho com cones e fitas de sinalização.
 Prover um extintor para cobrir a operação.
 Usar ferramentas de metal, conforme especificado na permissão para
serviços.
 Prover escada de acesso para descer até a tampa do tanque, de madeira ou
material que não provoque centelha.
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6.4.6. Verificação do Sistema de Medição Eletrônica e Alarme de Vazamento de
Tanques
O medição e alarme de vazamento de tanques eletrônico consiste em um sistema
composto de um central de processamentos interligado por cabeamento elétrico a
sondas instaladas dentro dos tanques.
Estas sondas têm dispositivos que identificam, com extrema precisão, a variação de
nível de produto dentro dos tanques, enviando sinais eletrônicos para a central de
processamento, instalada no escritório do posto.
Esta que os processam e geram entre outras informações de estoque dentro dos tanque
e indicações de variações anormais que podem representar vazamentos. O sistema é
automático, mas sendo necessária monitoração diária e manutenção periódica.
São vários fabricantes deste tipo de equipamento, normalmente comercializado em
módulos que oferecem cada um grupo de facilidade, permitindo o Posto, iniciar com o
modelo mais simples ampliar sua capacidade aos poucos.
Apresentamos nesta seção um exemplo de um modelo “Veeder Root,” que oferece
todos os serviços de treinamento de operação e manutenção preventiva e corretiva.
6.4.7. Procedimentos do Sistema Detecção de Vazamento - Veeder Root
6.4.7.1. Procedimentos de Monitoração Diária
 Verificar diariamente no painel monitor:


Se a luz de identificação de painel "LIGADO" (luz Verde) está acesa.



Se o sistema está operando corretamente. Pressionar o botão vermelho e
verificar se todas as lâmpadas acendem e o alarme sonoro opera. Caso
uma ou mais lâmpadas não acenda ou o alarme sonoro não toque,
solicitar imediatamente ao fabricante a manutenção do sistema.

 Se alguma das luzes de emergência encontram-se acesas:


- Luz Amarela = Aviso



- Luz Vermelha = Alarme.

 Se existe alguma mensagem no visor. Caso positivo, identificar a mensagem e
veja no item abaixo qual o Procedimento de Emergência.
 Se a porta do painel elétrico se encontra fechada. Havendo necessidade de
abrir, desligar a energia elétrica para evitar risco de choque elétrico.
 Não permitir que pessoas não qualificadas toquem no equipamento ou façam
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qualquer tipo de manutenção.
 Certificar de que não existe nenhum material armazenado sobre o painel
monitor.
 Limpar o painel, sem uso de água ou outros materiais solventes ou
combustíveis.
 Verificar que durante a operação normal o visor deverá apresentar a seguinte
mensagem: “Todas as funções normais".


Em caso de dúvidas ou não funcionamento de qualquer item acima,
contatar imediatamente o fabricante do equipamento, que tem serviço de
assistência por telefone e fornecimento de treinamento para os usuários.

6.4.8. Procedimentos de Segurança para Manutenção da Central do Sistema
Manutenção da central eletrônica. Não são necessários procedimentos especiais,
pois a manutenção é similar a de um computador. Recomenda-se apenas não
abrir o equipamento para manutenção interna sem desligar o seu circuito de
alimentação.
6.4.9. Procedimentos de Segurança para Manutenção dos Sensores nos Tanques
Manutenção e troca dos sensores do sistema instalados no interior dos tanques é
um serviço a ser realizado em área classificada, configurando-se em um serviço
de risco, demandando para tal as mesmas medidas de segurança de um serviço
de manutenção de bombas.
 Emitir a permissão para trabalho (exigida pela NR20) para realização de
serviços de risco, analisando e registrando os riscos, e obter o endosso do
representante do posto.
 Considerar que o serviço é sempre realizado em local classificado como área
de risco, onde somente equipamentos à prova de explosão ou intrinsecamente
seguros, certificados por organismo reconhecido, poderão ser utilizados,
assim como as ferramentas devem ser de metal para não provocar centelhas.
 Assegurar que não sejam realizados serviços de manutenção preventiva e/ou
corretiva ao mesmo tempo, durante a operação de recebimento de produto por
caminhão-tanque.
 Garantir que nenhum serviço com potencial geração de calor ou fogo esteja
acontecendo a menos de 6 metros da bomba (por exemplo: soldagem, quebra
de piso, etc.).
 Alertar os funcionários da empresa mantenedora sobre sua responsabilidade
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em proibir fumar no local de trabalho.
 Exigir que os funcionários, que vão realizar o serviço, estejam atendendo as
exigências da NR20 (treinamento) e NR 09 – Anexo 2 (uso de EPIs especiais
para exposição aos vapores de gasolina).
 Garantir que as bombas ligadas aos tanques onde estará sendo feita a
manutenção/troca dos sensores estejam paralisadas durante a manutenção.
 Assegurar que os circuitos dos sensores a receberem manutenção estejam
sem energia e sinalizadas para que ninguém os ligue inadvertidamente.
 Garantir que nenhum serviço a quente envolvendo o uso de máquina de solda,
ferramenta elétrica manual, por exemplo: máquina de furar, esmerilhar ou de
corte. Caso isto seja necessário procedimentos especiais devem ser
implementados de desgaseificação da área.
 Veículos da empresa de manutenção devem ficar estacionados fora da área
de armazenamento de combustíveis.
6.5. Serviços de Manutenção de Arrumação e Limpeza.
A manutenção da boa arrumação e limpeza é indispensável para imagem do
posto de serviços e para suas operações seguras. É importante a constante
supervisão para identificação de condições e atos inseguros, para que ações
imediatas sejam tomadas para eliminar as causas. Citamos abaixo alguns itens
importantes para o sucesso desta manutenção:
 Todas as instalações do posto de serviços devem ser mantidas limpas e em
adequada condição de manutenção, incluindo pista, depósitos, casa de
máquinas, com atenção especial para:


Banheiros de clientes



Vestiários de banheiros de funcionários, armários dos funcionários e local
para refeição (NR 24)

 Os materiais e equipamentos de limpeza devem ser adequadamente guardados
em locais específicos para tal, nunca estar misturados ou próximos da
armazenagem de alimentos, e dispor da respectiva FISQP, quando aplicável.
 As toalhas absorventes obrigatoriamente utilizada (NR9-Anexo 2) devem ser
sempre acondicionadas após o uso nas lixeiras da pista, e nunca espalhados
sobre bombas, equipamentos, sobre o piso.
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 As lixeiras existentes nas ilhas de abastecimento devem ser regularmente
esvaziadas, não permitindo que o acúmulo do lixo seja perceptível ou que
venha a obstruir as suas tampas.
 O lixo em geral deve dispor de recipientes específicos com tampa, e
armazenados em local fechado, não havendo vestígios à sua volta.
 Os acessos ao posto, as áreas entre o posto e prédios ou residências vizinhas,
e a área de circulação não devem apresentar objetos, equipamentos, caixas de
papelão, etc., que possam vir a causar obstrução da passagem.
 O piso deve ser sempre mantido isento de graxa, combustível e óleo, e sua
sinalização horizontal deve ser renovada sempre que necessário.
 Ferramentas, equipamentos e outros materiais devem ser guardados em locais
apropriados.
 Os adesivos de segurança e os exigidos pela ANP devem estar sempre em
bom estado. Adesivos que estejam desbotados ou danificados devem ser
imediatamente substituídos.
 Elementos de identificação e promoção do posto, luminárias não poderão estar
quebradas ou faltando, e devem permanecer limpas.
 As lâmpadas queimadas devem ser prontamente substituídas, e descartadas
de acordo com as normas em vigor.
 Para a limpeza da pista no interior das áreas protegidas por canaletas de
drenagem oleosa, deve-se utilizar sabão reconhecidamente capaz de produzir o
menor impacto possível na eficiência da caixa separadora.
 Manter um programa frequente de limpeza dos ralos, canaletas e caixas de
passagem, retirando todos os detritos que possam provocar a obstrução do

sistema, observar que quando o material sólido (terra e borra) tiver
resíduo de combustíveis este deve ser destinado a mesma empresa que
limpa caixas separadoras.
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MÓDULO – MEIO AMBIENTE
1. Seção - INTRODUÇÃO
O posto de serviços é um dos empreendimentos com mais visibilidade nos aspectos de
Meio Ambiente para sociedade, uma vez que com suas mais de 40mil localizações está
presente na maioria das cidades e estradas brasileiras, quase sempre muito perto da
maioria das residências de seus habitantes.
Atuando prioritariamente no comércio de combustíveis, dispõe, em média, de
armazenamento subterrâneo entre 75 – 100 mil litros destes produtos por posto, o que
representa a nível Brasil uma estocagem média de cerca de 4 bilhões de litros.
Estes números sensibilizam a população e preocupam os executivos do governo nas
esferas federal, estadual e municipal, transformando o segmento em um dos mais
normatizados e fiscalizados do país.
A prevenção de contaminação ambiental neste segmento está dividida em duas áreas:
o

Contaminação de subsolo e águas subterrâneas e superficiais

o

Descarte de resíduos

Ambas as áreas estão cobertas por legislações dos diversos níveis federativos e por
normatização dos seus órgãos ambientais, complementadas por normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Este módulo aborda as duas áreas sob os enfoques preventivo e corretivo, de acordo
com a legislação e normatização vigente.
Face ao potencial de contaminação representado por este segmento, os casos oriundos
de eventos de impacto ao meio ambiente representam longos processos com elevado
potencial de multas, interdição do estabelecimento e elevado dispêndio na correção do
eventual dano ambiental.
Em função do risco potencial de contaminação ambiental e elevado dispêndio em sua
recuperação, os aspectos preventivos devem representar para o posto de serviço sua
melhor opção de investimento.
O aspecto legislativo que envolve estes processos é abordado no Módulo 1 – Legislação
e Regulamentação.
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MÓDULO – MEIO AMBIENTE
2. Seção GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS
2.1. Contaminação de Solo e Águas
Os principais riscos de potencial contaminação de um posto de serviços estão no
armazenamento e no manuseio de combustíveis e lubrificantes.
2.2. Origem e Risco de Derrames Superficiais de Combustíveis.
Os derramamentos superficiais de combustíveis ocorrem por ocasião das operações de
descarga de caminhão tanque ou abastecimento de veículos. Estes derramamentos,
quando não contidos, tendem a escoar pela pista atingindo as tubulações do sistema
público de água pluvial, ou atingindo diretamente o solo, e por este penetrando.
Nestas tubulações são geradas atmosferas explosivas que podem ser transmitidas para
os sistemas de esgoto ou água pluvial privativos do próprio posto e da vizinhança, com
potencial de provocar explosões e fogo.
Estas atmosferas contaminadas geram odores de combustíveis que provocam
denúncias aos órgãos ambientais.
2.3. Origem e Risco de Contaminação de Água Subterrâneo.
O combustível oriundo de um derramamento superficial no solo ou de um vazamento do
SASC - Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis ou ainda da SAO Caixa Separadora de Água e Óleo, percola por ele, podendo atingir as águas
subterrânea (lençol freático).
Se conduzido pelo lençol freático, o produto pode atingir corpos de água (lagos, rios e
outros) ou ainda ser levado o contato com paredes do subsolo de prédios e outras
construções subterrâneas, provocando áreas com nível de explosividade e risco de
incêndio e explosão.
2.4. Efeitos das Contaminações de Solo Sub Superficial
O contaminante retido no solo tende com o tempo a ser transportado, por efeito da
chuva que penetra no solo, até atingir o lençol freático, gerando os efeitos citados acima.
Outro efeito deste contaminante retido entre as partículas do solo é a evaporação, e
seus vapores sendo inflamáveis e tóxicos, sobem atingido áreas abertas ou confinadas,
gerando riscos de fogo e explosão e ainda riscos à saúde de funcionários, clientes e
vizinhança.
2.5. Contaminação Proveniente do Derramamento de Óleos Lubrificantes
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O óleo lubrificante (virgem ou OLUC) e as graxas são produtos de alta viscosidade,
apresentando muito baixo nível de percolação pelo solo, e dificilmente chegam, nas
águas subterrâneas. Em contrapartida, se derramado em cursos de água, seu filme
oleoso se expande rapidamente por grandes superfícies.
Entretanto, a contaminação por lubrificante retido no solo superficial, com o efeito das
chuvas, por lixiviação, gera partículas contaminantes que podem ser levadas para o
lençol freático, levando à necessidade de remedição, que geralmente consiste na
extração do solo contaminado e seu descarte adequado.
2.6. Prevenção de Contaminação no Solo
O processo de prevenção de contaminação do solo e águas subterrâneas é estruturado
em 3 etapas.
2.7. Licenciamento do Empreendimento
Na elaboração do projeto de execução do posto de serviços, para obtenção da LI –
Licença de Instalação, devem ser obedecidas as exigências da resolução CONAMA
273/2000 e das normas ABNT NBR 13783, NBR 13786, NBR 14605 e NBR 16161,
entre outras.
As exigências incluem a utilização dos tanques de dupla contenção, linhas de PEAD,
sumps, sistemas eletrônicos de medição, sistema de captura de águas oleosas com
SAO e demais equipamentos apresentados no Módulo 1, deste Manual, o que garante
a sua longa duração e a prevenção adequada de vazamentos.
2.8. Inspeção e Manutenção Periódica
O SASC - Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis deve receber
inspeções e controles periódicos, além de testes de estanqueidade de acordo com a
norma ABNT NBR 13784, permitindo a identificação de avarias e vazamentos e
viabilizando a imediata correção de suas não conformidades.
O sistema de captura e separação de água e óleo deve ser inspecionado diariamente e,
adequadamente, limpo sempre que necessário.
2.9. Sistemas Eletrônicos de Controle de Vazamentos
O sistema eletrônico de medição de tanques e identificação de vazamento deve ter
suas informações analisadas ao fim de cada turno de trabalho e a cada recebimento de
produto.
Caso este sistema não esteja instalado no posto, os controles devem ser sempre
realizados por medições e cálculos, utilizando a régua milimetrada aferida e as tabela
de arqueação dos tanques, obedecidas as exigências do Anexo 2, da NR 09, do MTb.
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Desta forma podem-se identificar as variações de estoque, que devem ser sempre
convenientemente analisadas para identificar se podem representar vazamentos.
2.10. Operação de Descarga de Caminhão Tanque Segura e Ambientalmente
Adequada
A operação de descarga deve ser realizada de acordo com o Módulo 3, Seção 1, que
embora realizada pelo motorista, deve ter direta supervisão do responsável pela
descarga, do posto de serviços.
Em caso de eventuais transbordamentos do tanque subterrâneo, devem ser seguidos
os procedimentos de emergência previstos no Módulo 12, Seção 5
2.11. Operação de Abastecimento de Veículos Segura
A operação de abastecimento de veículos deve ser realizada de acordo com o Módulo
3, Seção 3, onde é estabelecida a necessidade de atenção para potenciais
transbordamento do tanque do veículo, devendo serem seguidos, nestes casos, os
procedimentos de emergência previstos no Módulo 12, Seção 5.
2.12. Operação Limpeza do Sistema de Captação e da Caixa Separadoras
A operação adequada da caixa separadora é fundamental para prevenção de
contaminação das redes públicas e do solo, pois quando a camada de óleo atinge
determinada espessura, a caixa deixa de fazer a separação do óleo da água, passando
o óleo para rede pública ou transbordando produto, que acaba contaminando o subsolo.
Os procedimentos de manutenção previstos no Módulo 9 devem ser seguidos.
2.13. Identificação de Potenciais Vazamentos e Avaliação do Solo
2.13.1. Identificação de Indícios de Contaminação pelo Posto
A equipe do posto de serviços deve sempre manter-se atenta a qualquer variação
anormal de estoque nos tanques, identificada através do sistema eletrônico ou
metodologia manual, que deve ser acompanhada até a identificação da causa da
variação.
Nesta avaliação, a equipe do posto de serviços deve vistoriar suas caixas de
passagem, avaliar todas as eventuais reclamações da vizinhança sobre odor de
combustíveis em suas residências, que podem significar indícios de vazamentos.
No caso de confirmada a suspeita de vazamento, deve ser providenciado o teste
de estanqueidade tanques e linhas, que definirá a existência, ou não, de
vazamento no SASC.
2.13.2. Denúncias da Vizinhança Referente sobre Vazamento de Produto no
Posto de Serviço
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A vizinhança deve ser estimulada a apresentar suas potenciais reclamações
diretamente para a gerência do posto, evitando que as reclamações cheguem
diretamente ao órgão ambiental, que podem já vir acompanhadas de notificação e
multa.
As notificações de vazamento devem ser sempre efetivadas aos órgãos ambientais
pelo próprio posto.
2.14. Responsabilidades no Gerenciamento de Áreas Contaminadas
A maioria dos órgãos ambientais, em normas internas e orientações para o público,
estabelece a clara definição das responsabilidades por eventos com impactos
ambientais, divididas em duas categorias:
o

Responsáveis Legais: aos responsáveis legais por terrenos e empreendimentos,
onde incidem eventos com comprometimento do meio ambiente, cabe a
responsabilidade de identificar, avaliar, mitigar e monitorar o impacto que possam
ter causado ao meio ambiente, assim como as penalidades aplicáveis.

o

Responsáveis Técnicos: são os profissionais, pessoas físicas ou jurídicas,
devidamente capacitados, habilitados e registrados em seus respectivos conselhos
de classe, devidamente comprovado por ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica ou similar), que atuam tecnicamente nos processos de identificação,
avaliação, mitigação do impacto ambiental e monitoramento pós remediação até a
emissão pelo órgão ambiental competente do Certificado de reabilitação da área
para atividade definida.

2.15. Procedimento ao Receber uma Notificação do Órgão Ambiental
Ao receber uma notificação da OEMA (Órgão Estadual de Meio Ambiente) ou da AMMA
(Agência Municipal de Meio Ambiente), a administração do posto de serviços deve
imediatamente comunicar ao Responsável Legal (proprietário).
É recomendável que este compareça ao notificante, pessoalmente, para receber os
devidos esclarecimentos sobre a notificação, e as expectativas do órgão fiscalizador.
De posse destas informações, o Responsável Legal deve selecionar uma ou mais
opções de Responsáveis Técnicos, de sua confiança ou orientado pelo seu Sindicato,
que deverão, com base nas informações recebidas, realizar reunião com o órgão
competente, definindo um plano de trabalho e elaborar uma proposta técnica comercial
para o responsável legal.
2.16. Confirmada a Suspeita de Vazamento
É iniciado o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, liderado pelo
Responsável Legal que deve selecionar e contratar o seu Responsável Técnico para
identificar as fontes primárias da contaminação, volume estimado do vazamento,
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extensão da contaminação, gravidade e do impacto ambiental e por fim oferecer um
plano de intervenção / remedição para a área.
Este trabalho é desenvolvido em sete (7) etapas, de acordo com a resolução CONAMA
420, as normas ABNT, assim como atendendo às exigências do órgão ambiental local:
Etapa 1: Avaliação preliminar – Identifica e cataloga as informações preliminares do
potencial vazamento e sua possível extensão, classificando a área como potencialmente
contaminada ou não.
Etapa 2: Investigação confirmatória – Analisa a existência de impacto ambiental através
de análises laboratoriais do solo e da água, confirmando ou não, a contaminação.
Etapa 3: Investigação complementar – Complementa a investigação confirmatória
validando os dados do posto de serviços e definindo a extensão e o nível de gravidade
da contaminação.
Etapa 4: Avaliação de risco à saúde – Sistema que define os limites de contaminação
aceitáveis para o risco à saúde humana ao final da implementação do plano de
intervenção.
Etapa 5: Plano de intervenção – Planeja as ações destinadas à recuperação da área
contaminada para a atividade definida através de medidas de engenharia ou de
remedição
Etapa 6: Plano de monitoramento – Plano de verificações e medições pós recuperação
da área para assegurar a eficácia da recuperação da área.
Etapa 7: Certificado de Liberação da Área – O órgão ambiental local acompanha a
evolução do caso, através de relatórios periódicos e comprova a reabilitação da área
para a utilização definida. Nestes casos emite o Certificado de Liberação para o uso
declarado, onde o Estado reconhece que a área está definida como liberada para o
respectivo uso declarado.
2.17. Realizada as Etapas Identificação, Avaliação de Contaminação, Definição e
Aprovação do Plano de Intervenção, pelo Órgão Competente
A administração do posto de serviços deve optar entre a contratação da empresa que
atuou até a conclusão desta etapa ou realizar uma concorrência para implementação do
Plano de Intervenção.
Caso opte por contratar um profissional diferente do que atuou até o momento, este
deverá substituir a responsabilidade técnica junto aos órgãos competentes, antes do
início de implementação do plano de intervenção.
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O profissional que for implementar o plano de intervenção assumirá então toda a
responsabilidade técnica por atingir as metas definidas no plano, nos prazos definidos e
utilizando as tecnologias propostas pelo Plano de Intervenção aprovado.
Caso o Responsável Legal em acordo com o Responsável Técnico decida alterar,
parcial ou totalmente, o plano de intervenção, esta alteração deve ter a aprovação prévia
do órgão fiscalizador competente.
É recomendável que seja sempre realizado contrato entre o Responsável Legal e o
Responsável Técnico para implementação do Plano de Intervenção que defina
claramente:
o

O Plano de Intervenção que será implementado.

o

As responsabilidades específicas das partes.

o

As responsabilidades assumidas pelo Responsável Técnico.

o

Como serão tratados os eventos de novas ocorrências de contaminação na
vigência do contrato.

o

Tecnologia a ser adotada e resultados esperados, para realização de cada etapa
do plano de intervenção e os prazos estimados.

o

Responsabilidades das partes na emissão dos relatórios e relacionamento com
os órgãos ambientais.

o

Planilha de custos e cronograma de implementação do plano de Intervenção.
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MÓDULO – MEIO AMBIENTE
3. Seção - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS (Lei 12.305/10)
3.1. Objetivo do PGRS
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um documento técnico que
identifica a tipologia e a quantidade de geração de cada tipo de resíduos e indica as
formas ambientalmente corretas para o manejo, nas etapas de geração,
acondicionamento, transporte, transbordo, tratamento, reciclagem, destinação e
disposição final.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um documento com valor
jurídico que comprova a capacidade de uma empresa de gerir todos os resíduos que
eventualmente venha a gerar, garantindo ao Governo a segurança de que os processos
produtivos em uma determinada cidade ou país sejam controlados para evitar grandes
poluições ambientais e as consequências para a saúde pública e o desequilíbrio da
fauna e da flora.
A exigência da elaboração do PGRS é decorrente da Lei 12.305/10 – Política Nacional
de Resíduos Sólidos, regulamentada em pelo decreto 7404/10, de 23 de dezembro de
2010.
3.2. Obrigatoriedade de Apresentação e Implementação do PGRS
A elaboração desses Planos deve ser feita pelo setor público a nível federal, estadual e
municipal, e para um determinado grupo de empresas públicas ou privadas.
O posto de serviços está enquadrado nesta exigência pela lei 12.305/10, artigo 20,
inciso II - “Estabelecimentos comercias e de prestação de serviços que gerem produtos
perigosos ou gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição e volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo
setor público municipal”
3.3. Responsável Técnico Devidamente Habilitado de um PGRS
O artigo 22 da lei 12.305/10 considera que para a elaboração, implementação,
operacionalização, controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e
monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, será
designado responsável técnico devidamente habilitado e reconhecido pelo seu conselho
de classe.
O responsável técnico precisa:
o

Ser um consultor (interno ou externo) com a formação adequada, conhecimento
da atividade da empresa e especialização nesta área.
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Necessita ter amplo conhecimento sobre as obrigatoriedades legais e normas
específicas para este setor e em especifico a de classificação de resíduos
sólidos, assim como conhecer tecnologias modernas para a destinação final
ambientalmente adequada de resíduos.

A definição final das exigências do conteúdo e qualificação do responsável técnico é
responsabilidade da legislação do munícipio; mesmo que o município não tenha o seu
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a empresa não fica liberada de
apresentar o seu PGRS, em face da lei federal.
3.4. Periodicidade de Oficialização de Informações sobre o PGRS
Os responsáveis pelo PGRS deverão disponibilizar ao órgão municipal competente, ao
órgão licenciador do SISNAMA e às demais autoridades competentes, com
periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a implementação e a
operacionalização e monitoramento do plano sob sua responsabilidade, consoante as
regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema Nacional de Informações sobre
a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR, por meio eletrônico.
3.5. Responsabilidade Legal
Em caso de não cumprimento desta determinação, do item 3.4, ou por informações não
comprováveis à fiscalização, os responsáveis pelo Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos deverão pagar multas e poderão até mesmo serem condenados à
penas de reclusão de até 3 anos.
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MÓDULO – MEIO AMBIENTE
4. Seção - RESÍDUOS DO POSTO DE SERVIÇOS – IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1. Classificação de Resíduos Sólidos do Posto de Serviços
Deve ser realizada pelo profissional especializado que elaborar o PGRS, baseando-se
na classificação da norma ABNT 10.004/2004 quanto aos riscos potenciais ao meio
ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente.


Classe I – Resíduos Perigosos – são aqueles que apresentam periculosidade e
características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e
patogenicidade. Com riscos para saúde pública e ao meio ambiente.

Em postos de serviços: Resíduos do sistema de captação águas oleosas e da caixa
separadora de água e óleo; óleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUC);
produtos e artigos contaminados com combustíveis e lubrificantes, por ex.: areia,
absorventes ambientais; panos, estopas, papel toalha; EPIs e embalagens de óleos
lubrificantes usadas, etc.
Destinação: Empresas especializadas para transporte e destinação final específica:
reciclagem, aterros especiais ou coprocessamento / incineração.


Classe II – Resíduos não Perigosos – Possuem características de se
decomporem com o tempo sem comprometer o meio ambiente e as pessoas em
seu entorno.
 Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram nas
classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B –
Inertes.

Em postos de serviços: Caixaria sem contaminação de produtos perigosos, lixo de
limpeza, restos de produtos alimentícios da loja, entre outros.
Destinação: Empresas de coleta de lixo urbano ou especializadas para transporte e
destinação em aterros sanitários normais (onde é descartado o lixo).
 Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que não tiverem nenhum de seus
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de
potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.
4.2. Cuidados Especiais no Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Posto de
Serviços.
Todos os resíduos perigosos gerados pelo posto de serviços devem ser corretamente
armazenados e corretamente descartados para que não haja possibilidade de danos às
pessoas, aos animais ou ao meio ambiente.
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Os resíduos perigosos não podem ser jogados diretamente no lixo comum.
Não se deve misturar resíduos sólidos e resíduos líquidos. Portanto, os resíduos devem
ser armazenados de forma individual por tipo, não podendo ser misturados devido à
possibilidade de contaminação ou mesmo de reação química provocada pelas misturas.
O descarte destes resíduos somente pode ser feito por empresas que apresentem
licença ambiental atualizada, expedida pelo órgão ambiental local e que mantenha
constantes informações sobre suas operações a estes órgãos.
Empresas credenciadas pelos fabricantes nos programas de logística reversas objeto de
Acordo Setorial devem ser priorizadas.
Ao coletar os resíduos, a empresa de destinação deve deixar no posto de serviços cópia
da sua licença de operação ambiental, o certificado de transporte do resíduo e o
certificado de descarte do resíduo.
É ilegal o abandono de resíduos perigosos em terrenos, ruas, ou mesmo no lixo comum.
É proibido o posto de serviços queimar ou enterrar resíduos perigosos em suas
dependências.
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MÓDULO– MEIO AMBIENTE
5. Seção - PROCEDIMENTOS DE MANUSEIO E DESCARTE DE RESÍDUOS
5.1. Introdução
O posto de serviços, de acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, tem
obrigação de elaborar e implementar o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
conforme Seção 3 deste Módulo, que deve incluir definições e detalhamento do
manuseio e descarte de todos os seus resíduos sólidos.
A presente seção apresenta a orientação genérica para o manuseio e descarte dos
diversos resíduos perigosos, com o enfoque de segurança e cuidados com o meio
ambiente.
5.2. Manuseio e Descarte de Areia Contaminada com Combustíveis ou Lubrificantes.
5.2.1. Informações Gerais
Embora a recomendação atual para a contenção de derrames de combustíveis e
lubrificantes seja a absorção por mantas e cordões absorventes, alguns postos ainda
podem utilizar areia para a contenção de derrames na pista de abastecimento, e no
box de lubrificação.
O posto de serviços ao utilizar esta opção para contenção deve assegurar que assim
que a areia estiver contaminada deve ser removida imediatamente para um local
seguro, longe de qualquer fonte de ignição. Esta areia necessita ter manuseio e
descarte como produto perigoso (Classe I).
5.2.2. Procedimentos Administrativos
 Selecionar a empresa habilitada e adequadamente licenciada para
transportar e destinar a areia contaminada, classificada como produto
perigoso (Classe I).
 Assegurar o treinamento detalhado de todo o pessoal envolvido nesta
operação.
 Assegurar o uso dos EPIs adequados recomendados pelo PPRA.
 Assegurar a constante supervisão do encarregado do dia.
5.2.3. Procedimentos para Manuseio e Descarte de Areia Contaminada
Opção 1: Reaproveitamento da Areia Contaminada
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1. Este procedimento somente deve ser realizado em dia de sol, sem
expectativa de chuva, de forma a evitar que a chuva conduza os resíduos
contaminantes para o solo.
2. Transferir a areia para um local não confinado, a céu aberto, cimentado,
impedindo a infiltração do produto para a terra. O local não deve permitir o
acesso fácil de outras pessoas que não as autorizadas nem ter fontes de
ignição próximas.
3. Espalhar a areia sobre o piso cimentado e, a cada hora, remexer a areia
com uma pá (de cobre para evitar ignição), para permitir que o produto
evapore com mais rapidez.
4. Deixar a areia no local até que todo o produto existente nela evapore
(remove-la rapidamente se houver ameaça de chuva).
5. Recolher a areia seca e colocá-la novamente no recipiente utilizado para a
sua guarda no posto de serviços (este recipiente deve ser metálico ou de
fibra, e ser mantido obrigatoriamente fechado).
6. Este recipiente deve ser armazenado em local adequado, sem fontes de
ignição próximas e com acesso restrito às pessoas autorizadas pela
administração do posto de serviços.
Opção 2: Caso seja necessário descartar a areia contaminada, sem efetuar as
etapas acima (se o posto não possuir área para a exposição da areia ou se a areia
continuar muito encharcada com combustível mesmo depois da exposição ao sol).
1. Guardar a areia contaminada em recipiente metálico, estanque, dotado de
tampa, até sua entrega a empresa especializada em transporte de produtos
perigosos para destinação adequada.
2. Armazenar o recipiente em local adequado, com acesso restrito às pessoas
autorizadas pela administração do posto de serviços.
3. O local deve ter piso cimentado, que impossibilite a contaminação do solo
por infiltração, e não ter fontes de ignição próximas.
4. Providenciar a remoção imediata para descarte adequado em empresa
especializada em descarte de resíduos.
5.3. Manuseio e Descarte Mantas e Cordões Absorventes.
5.3.1. Informações gerais
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Atualmente a recomendação é que os derrames de produto sejam capturados com a
utilização de produtos absorventes (mantas e cordões) que apresentam uma
capacidade de absorção muito superior à da areia, uma atuação mais rápida e
eficiente.
5.3.2. Procedimentos Administrativos
 Prover um estoque adequado, pois o processo de compra e entrega do
produto algumas vezes pode levar mais tempo do que a expectativa.
 Assegurar o treinamento de todo o pessoal envolvido nesta operação de
forma a ter a utilização eficiente do material, sem desperdícios.
 Assegurar o uso dos EPIs adequados recomendados pelo PPRA.
 Assegurar a constante supervisão do encarregado do dia.
5.3.3. Procedimentos de Manuseio e Descarte das Mantas e Cordões
Absorventes.
1. As mantas e cordões devem ser escorridos, levemente torcidos e deixados
em local semelhante ao especificado acima para a areia para que evapore
todo o combustível em seu interior.
2. O combustível deve ser colocado em um recipiente metálico e transferido
para caixa separadora, pois certamente estará contaminado.
3. Após a maior parte de o combustível ter evaporado, as mantas e cordões
reutilizáveis devem ser guardados em um recipiente metálico ou de fibra,
sempre tampados, pois em seu interior haverá matéria potencialmente
inflamável.
4. O recipiente só pode conter este tipo de resíduo, e a parte externa do corpo
do mesmo deve possuir um adesivo ou pintura identificando o conteúdo de
seu interior com os dizeres: “Manta ou cordões absorventes utilizados”.
5. Após a manta ou os cordões terem esgotado sua capacidade de
reutilização, o recipiente deve possuir na parte externa do corpo um adesivo
ou pintura identificando o conteúdo de seu interior com os dizeres: “Manta
ou cordões absorventes com combustível - aguardando descarte”. Neste
caso, em um prazo não superior a um mês, um fornecedor para descarte de
resíduos deve ser contatado, para que este resíduo seja destinado
adequadamente em local apropriado.
5.4. Manuseio e Descarte de Óleo Usado e Contaminado
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5.4.1. Informações gerais:
O óleo usado ou contaminado (OLUC), de acordo com as normas da CONAMA no
362/2005, somente pode ser entregue a um coletor cadastrado na Agência
Nacional do Petróleo (ANP), e que possua licença de operação ambiental emitida
por órgão ambiental local, atualizada.
É proibido o descarte de óleos usados ou contaminados em solos, águas
superficiais, subterrâneas, no mar territorial e em sistemas de esgoto ou evacuação
de águas residuais (art 15, Resolução CONAMA no. 362/2005).
O revendedor pode ser responsabilizado solidariamente em casos de
contaminação de corpos de água ou solo, caso venda ou entregue do OLUC para
empresa não habilitada pelo órgão ambiental e registrada na ANP.
O posto de serviços deve dar preferência às empresas coletoras e rerefinadoras de
óleo usado, o que lhe assegura o conhecimento da responsabilidade sobre todo o
processo do rerefino.
A ANP publica mensalmente no endereço http://www.anp.gov.br, a lista das
empresas cadastradas para executar a coleta do óleo lubrificante usado ou
contaminado, disponibilizando as seguintes informações: razão social, número de
registro na ANP, endereço, telefone, fax e e-mail.
O posto de serviços deve colocar-se à disposição para receber o óleo lubrificante
usado de algum cliente que tenha efetuado a troca em sua residência.
O coletor, ao retirar o óleo usado ou contaminado do posto de serviços deve
entregar um comprovante de alienação daquela retirada, onde deverão constar: a
razão social, endereço e CNPJ; o tipo de resíduo coletado e a quantidade retirada.
Sendo o coletor e o rerefinador empresas distintas, o posto de serviços deve
receber dois comprovantes de alienação: um contemplando a atividade de coleta e
outro, a atividade de rerefino.
Todos os comprovantes devem ser arquivados em pasta específica, e devem estar
disponíveis no posto de serviços para fiscalização dos órgãos competentes pelo
prazo mínimo de 05 anos, conforme art. 17 da Resolução CONAMA no 362/2005.
5.4.2. Procedimento para Manuseio e Descarte do OLUC:
O posto de serviços deve ter, dependendo do volume de lubrificantes
movimentado, um tanque subterrâneo ou aéreo para armazenagem de OLUC,
podendo, em casos de pouca movimentação, armazena-lo em tambores fechados.
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O funcionário do posto deve realizar a operação de retirada do OLUC, utilizando
um equipamento de depósito provisório específico, que preferencialmente após
cada troca deve ser transferido para o depósito de OLUC do Posto, de onde
somente deve ser removido pela empresa especializada.
5.5. Manuseio e Descarte de Borra da Caixa Separadora de Óleo e Água
5.5.1. Informação gerais
De acordo com a CONMA 273/2001 toda instalação e sistema de armazenamento
de derivados do petróleo deve ter um sistema separador de água e óleo (SAO),
que necessita ser limpo periodicamente.
Quando da limpeza da caixa separadora de água e óleo são gerados resíduos
perigosos: a borra de seu fundo e paredes e o combustível em seu tanque de
armazenagem de óleo capturado após a separação.
5.5.2. Procedimentos Administrativos:
 Selecionar a empresa para efetuar a limpeza periódica da caixa separadora
de água e óleo, que possua condições de dar destino adequado ao resíduo.
Para isto, deve ter autorização específica para o transporte e destinação de
resíduos perigosos, dada pelo órgão ambiental.
Caso a empresa não esteja apta ou não possua a licença do órgão
ambiental, os resíduos devem ser estocados no posto de serviços, até que
uma empresa habilitada tenha condições de descarta-lo.
5.5.3. Procedimentos de Manuseio e Estocagem de Borra da Caixa Separadora
de Óleo e Água:
1. Retirar todo o combustível / óleo do tanque de armazenamento da caixa
separadora de água e óleo, colocando-o no interior de um tambor metálico
fechado, com as duas tampas circulares em bom estado, devendo
permanecer bem fechadas.
Este tambor deverá estar corretamente identificado, com adesivos ou pintura
em seu exterior mencionando: “Combustível retirado da caixa separadora,
aguardando descarte”.
2. Após o processo de limpeza, separar a borra existente no fundo da caixa e
colocá-la em um tambor aberto, mas que possua tampa (existem tambores
com testeiras que se fecham com a utilização de um arco sob pressão).
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O tambor deverá estar corretamente identificado, com adesivos ou pintura
com os dizeres: “Contém areia e borra retirada do fundo da caixa separadora
após limpeza, aguardando descarte”.
Importante:
Ambos os resíduos deverão ser classificados como resíduo perigoso, de acordo
com a norma ABNT 10.004.
Caso a empresa que realiza a limpeza não esteja habilitada ao transporte e
destinação de produtos perigosos, uma empresa de descarte de resíduos deve ser
contatada para o trabalho de classificação e de descarte do material.
Existem empresas, devidamente licenciadas, que realizam a limpeza de caixas
separadoras de água e óleo utilizando um caminhão a vácuo, que succiona todo o
produto junto com a água e borra e depois levam todo o conjunto para a destinação
adequada. Entretanto, sempre é conveniente analisar se este processo não onera
o custo do descarte do resíduo, em função da obrigatoriedade de descartar a água.
5.6. Manuseio e Descarte de Filtros de Ar, Óleos Lubrificantes e de Combustíveis
5.6.1. Informação gerais
Estes filtros, após a prolongada utilização, são considerados resíduos perigosos,
devendo ser armazenados e posteriormente descartados, seguindo procedimento
adequado.
5.6.2. Procedimentos Administrativos
 Selecionar a empresa que efetua transporte e descarte dos filtros,
devidamente habilitada e licenciada para tal pelo órgão ambiental.
5.6.3. Procedimentos de Manuseio e Estocagem de Filtros de Ar, Óleos
Lubrificantes e de Combustíveis
1. O elemento de filtro depois de ser retirado do veículo deve ser deixado em
recipiente adequado (pingadeira) para que todo o conteúdo de seu interior
possa ser escorrido.
2. O filtro de combustível deve ser escorrido em recipiente metálico próprio e
limpo, que possua tampa, com esta operação sendo executada através de
um funil de alumínio.
3. Não se deve escorrer combustível na pingadeira devido à contaminação do
óleo lubrificante usado, o que poderá inviabilizar o rerefino deste óleo.
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4. Após terem sido escorridos, os filtros devem ser colocados em um
recipiente metálico dotado de tampa, devendo este recipiente ser mantido
fechado. Podem ser armazenados ambos os filtros no mesmo recipiente.
5. O óleo lubrificante escorrido dos filtros na pingadeira deve ser colocado no
tanque de óleo usado e descartado conforme mencionado no procedimento
de manuseio e descarte de óleo usado e contaminado.
6. O combustível escorrido dos filtros dos veículos deve ser colocado no
tanque de estocagem do posto que contenha o mesmo tipo de produto
retirado do filtro ou diretamente na caixa separadora.
7. Os elementos de filtro devem ser armazenados em compartimentos
fechados aguardando a empresa que os transportem e destinem
adequadamente como produto perigoso.
5.7. Procedimento para Manuseio e Descarte de Estopas Usadas
5.7.1. Informação gerais
As estopas, flanelas, panos e papel toalha usados, quando sujos com
combustíveis, lubrificantes ou graxas, são considerados resíduos perigosos.
5.7.2. Procedimentos Administrativos
 Selecionar a empresa que efetua transporte e descarte de estopas, flanelas,
panos e papel toalha usados, devidamente habilitada e licenciada para
transporte e descarte de produtos perigosos.
5.7.3. Procedimentos de Manuseio e Estocagem de Estopas Usadas
1. A estopa, após utilizada, deve ser guardada em recipiente metálico ou de
fibra, dotado de tampa.
Este recipiente deve estar corretamente identificado por adesivo ou pintura,
com os dizeres: “estopa usada aguardando descarte”.
O conteúdo, ao chegar próximo de completar o recipiente, deve ser entregue
a empresa especializada em resíduos para destinação final adequada.
5.8. Procedimento para Manuseio e Descarte de Embalagens de Óleo Usadas
5.8.1. Informação gerais
As embalagens de óleo lubrificantes usadas fazem parte do primeiro acordo
setorial assinado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas seu descarte já
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vinha sendo implementado desde 2005, por responsabilidade compartilhada entre
os fabricantes, distribuidores e a revenda.
5.8.2. Ações administrativas:
 Cabe ao posto receber de seus clientes as embalagens vazias de
lubrificantes e armazena-las drenadas e tampadas, para entrega a Gestora
que representa os fabricantes e distribuidoras.
 O posto revendedor deve priorizar o sistema de logística reversa, mas não
existe proibição de entrega à outra empresa devidamente habilitada e
registrada no órgão ambiental.
 De acordo com o acordo setorial, as embalagens não entregues ao programa
devem ser entregues a empresa de recuperação ou de descarte de resíduos
perigosos que possua a Licença de Operação Ambiental, devidamente
atualizada e emitida pelo Órgão Ambiental competente, para as plantas de
armazenamento, recuperação e de destinação final do resíduo.
 Quando forem entregues resíduos para descarte, a quantidade enviada para
descarte deve estar registrada no formulário de descarte de resíduos. Na
entrega das embalagens deve ser solicitado ao prestador do serviço um
documento informando e comprovando o descarte final do resíduo; que deve
ser arquivado em pasta específica no posto de serviços.
5.8.3. Procedimentos de Manuseio e Estocagem:
Após as embalagens terem sido abertas e o seu conteúdo transferido para o
cárter dos veículos:
1. Drenar totalmente o conteúdo remanescente na embalagem para a
pingadeira e fechas as embalagens.
2. Retirar os rótulos e adesivos e limpar o exterior de embalagens para
eliminar qualquer vestígio de óleo escorrido pelo corpo do vasilhame.
3. Colocar a embalagens nos sacos transparentes fornecidos pelo sistema de
logística reversa ou recoloca-los nas caixas de papelão que serviram de
transporte até o posto de serviços.
4. Guardar os sacos / caixas em área dedicada a esta finalidade pelo posto,
até que seja entregues ao programa de logística reversa ou a um destinador
específico para este tipo de resíduo devidamente habilitado e licenciado.
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MODULO – SEGURANÇA
1. Seção – ÁREAS CLASSIFICADAS
1.1. Conceitos
Área Classificada: Área na qual uma atmosfera explosiva de gás (ar e substâncias
inflamáveis) está presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto de exigir
precauções especiais para construção, instalação e utilização de equipamentos
elétricos.
Área não classificada: Área na qual uma atmosfera explosiva não ocorrerá, não
exigindo precauções especiais para construção, instalação e utilização de equipamentos
elétricos.
As áreas perigosas ou classificadas são divididas em:
Zona 0: Área na qual uma atmosfera explosiva de gás (ar e substâncias inflamáveis)
está presente, continuamente ou por longos períodos ou frequentemente.
Zona 1: Área na qual uma atmosfera explosiva de gás (ar e substâncias inflamáveis)
tem probabilidade de ocorrer ocasionalmente em condições normais de operação.
Zona 2: Área na qual uma atmosfera explosiva de gás (ar e substâncias inflamáveis)
não é provável de ocorrer em condições normais de operação, porém, se ocorrer, irá
persistir somente por um período curto.
Em um posto de serviços, áreas classificadas são aquelas que oferecem perigo pela
presença de líquido ou vapor inflamável, ou pela combinação de ambos.
A classificação das áreas de um posto de serviços é feita baseada em estudos sobre o
comportamento da gasolina por ser o produto mais volátil manuseado.
1.2. Áreas Classificadas no Posto de Serviços
1.2.1. Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis - SASC
Zona 0
- interior de tanque de armazenamento
Zona 1
- região intersticial do tanque de parede dupla
- interior das câmaras de acesso e/ou contenção
- dentro de um raio de 1,0 m a partir do bocal do respiro em todas as direções
Zona 2
- acima das tampas das câmaras de acesso e/ou contenção e verticalmente 0,50 m

Módulo - Segurança
Seção - Áreas Classificadas

Pag. 1

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

acima do nível da pista se estendendo horizontalmente por um raio de 1,5 m
- região em torno do respiro numa esfera de 1,5 m de raio a partir do bocal,
excluindo a esfera que delimita a Zona 1
1.2.2. Unidade de Abastecimento
Zona 1
- interior do gabinete hidráulico e depressões sob a unidade de abastecimento
- no interior do receptáculo do bico de abastecimento
Zona 2
- externamente, num raio horizontal de 6,0 m, e verticalmente a uma altura de 0,50
m, medidos acima do piso
- verticalmente, a partir da base, estendendo-se horizontalmente num raio de 0,50
m, e altura mínima de 1,20 m
1.2.3. Unidade de Filtragem de Diesel
Zona 0
- interior do reservatório
Zona 2
- região externa abaixo da unidade de filtragem de diesel
- região entre a caixa de filtragem e o reservatório
- externamente, num raio horizontal de 6,0 m, e verticalmente a uma altura de 0,50
m, medidos acima do piso
1.2.4. Descarga de Caminhão-tanque
a) Descarga Não Selada
Zona 1
- região com 1,0 m de perímetro da projeção do tanque e 1,0 m acima da boca de
visita do tanque de carga do caminhão-tanque
Zona 2
- região com 3,0 m de raio de afastamento do bocal onde se realiza a descarga de
produto com 0,50 m de altura
b) Descarga Selada
Zona 1
- durante a descarga: região com 1,0 m de perímetro e 0,50 m acima da boca de
visita do caminhão-tanque
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Zona 2
- quando não estiver descarregando: região com 1,5 m de raio de afastamento do
bocal com 0,50 m de altura
- região com 1,5 m de afastamento do bocal onde se realiza a descarga de produto
com 0,50 m de altura
1.2.5. Depressões
Zona 1
- qualquer depressão, valetas, mesmo que parcialmente contida em Zona 1, Zona 2
1.2.6. Área dos Compressores de GNV
a) Instalação em abrigo fechado (uma parede lateral sem venezianas e uma
parede lateral vazada – venezianas ou aberta) com ventilação adequada
Zona 2
- toda área no interior da casa ou abrigo dos compressores
- região com 3 m de afastamento do lado lateral com parede vazada ou aberta da
casa ou abrigo, do nível do solo até acima do telhado ou cobertura prolongando-se
por cima do telhado ou cobertura
- região com afastamento de 3 m em todas as direções ao redor da ventilação do
telhado ou cobertura (vents)
b) Instalação em abrigo fechado (uma parede lateral sem venezianas e uma
parede lateral vazada – venezianas ou aberta) com ventilação inadequada
Zona 1
- toda área no interior da casa ou abrigo dos compressores
- região com afastamento de 1,5 m em todas as direções ao redor da ventilação do
telhado ou cobertura (vents)
Zona 2
- região com 3 m de afastamento do lado lateral com parede vazada ou aberta da
casa ou abrigo, do nível do solo até acima do telhado ou cobertura prolongando-se
por cima do telhado ou cobertura
- região com afastamento de 1,5 m além da Zona 1 em todas as direções ao redor
da ventilação do telhado ou cobertura (vents)
c) Instalação no exterior diretamente ao tempo
Zona 2
- região com raio de 3 m de afastamento do compressor desde o nível do solo
d) Instalação no exterior com invólucro
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Zona 1
- região no interior do invólucro do compressor desde o nível do solo

Figura 1 Áreas Classificadas na Pista de Abastecimento
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1.3. Características dos Equipamentos Utilizados em Áreas Classificadas
O equipamento a ser utilizado em áreas classificadas precisa ter características de
construção que o tornem adequado para uso naquelas áreas, além de atender à
legislação federal e local pertinente à segurança. As características que os
equipamentos devem possuir estão relacionadas com a classificação da área onde
serão usados ou instalados, conforme detalhado a seguir.
Características de Equipamentos Utilizados em Área:


Zona 0
Somente poderão ser utilizados equipamentos do tipo intrinsecamente seguro ou à
prova de explosão, com essa característica comprovada por entidade idônea e
reconhecida.



Zona 1
Podem ser utilizados: equipamentos e circuitos intrinsecamente seguros; equipamentos
à prova de explosão(*); e equipamentos de segurança aumentada.



Zona 2
Podem ser utilizados: equipamentos não produtores de centelhas ou herméticos; e todos
os tipos de equipamentos especificados para as zonas 0 e 1.
(*)

Considerações Importantes:

1.
Normalmente o equipamento à prova de explosão não é à prova de intempéries.
Portanto, deve estar abrigado da chuva e da umidade.
2.
A instalação de cada equipamento deve obrigatoriamente acompanhar os
requerimentos necessários para a área classificada onde este estiver.
3.
As máquinas de refrigerantes, freezers e similares não são à prova de explosão.
Por isso não podem, em hipótese alguma, ser colocados nas ilhas de abastecimento.
4.
Equipamentos eletrônicos, máquina de cartão de credito, fontes, impressoras,
etc. não podem ficar ou ser operados em áreas classificadas.

CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA

Zona 0

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

Somente podem ser utilizados equipamentos do
tipo intrinsecamente seguro, com essa
característica comprovada por entidade idônea
e reconhecida.
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Podem ser utilizados:
 equipamentos e circuitos intrinsecamente
seguros
 equipamentos à prova de explosão
 equipamentos de segurança reforçada
Podem ser utilizados:

Zona 2




equipamentos não produtores de centelhas
ou herméticos
todos
os
tipos
de
equipamentos
especificados para as áreas divisão 0 e 1
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MODULO – SEGURANÇA
2. Seção – RISCOS ELÉTRICOS
Sempre que se trabalha com instalações elétricas, equipamentos elétricos ou ferramentas
manuais elétricas há exposição aos riscos da eletricidade.
Dentre os principais riscos da eletricidade destacam-se o choque elétrico, o arco elétrico e
o incêndio.
O choque elétrico é decorrente da corrente elétrica que circula quando existe um caminho,
denominado circuito elétrico, estabelecido entre dois pontos com potenciais elétricos
diferentes como, por exemplo, um condutor energizado e a terra.
Os choques elétricos provenientes de acidentes com baixa tensão têm como efeito mais
grave as paradas cardíacas e respiratórias enquanto os provenientes de acidentes com alta
tensão têm o efeito térmico, isto é, queimaduras extensas e internas no corpo humano,
como o mais grave.
Um arco elétrico é uma descarga luminosa de corrente elétrica formada quando uma
corrente elevada salta no espaço vazio em um circuito ou entre dois eletrodos. É
caracterizado pela temperatura extremamente elevada desenvolvida, o que o caracteriza
como uma fonte de ignição, propiciando o desenvolvimento de incêndios.
No posto de serviços existem máquinas, motores, painéis, quadros de distribuição,
subestações transformadoras e, em alguns casos, redes aéreas e subterrâneas expostas
ao tempo, todos com potencial de riscos elétricos.
Mesmo que não se trabalhe diretamente com os circuitos, há exposição aos efeitos nocivos
da eletricidade ao se utilizar ferramentas elétricas manuais, ou ao executar tarefas simples
como desligar ou ligar circuitos e equipamentos, se os dispositivos de acionamento e
proteção não forem adequadamente projetados e estiverem bem mantidos.
2.1. Prevenção de Acidentes em Instalações Elétricas
2.1.1. Projeto e Construção
Instalações elétricas mal projetadas e construídas conduzem a fios e cabos
elétricos subdimensionados, dispositivos de proteção e acionamento inadequados
e, consequentemente, a riscos de acidentes por curtos circuitos, centelhas,
superaquecimento das instalações e choques elétricos.
Para evitar acidentes decorrentes de instalações elétricas mal projetadas ou de
instalações mal feitas, os seguintes cuidados devem ser observados:
1. As instalações elétricas do posto de serviços devem ser projetadas por
profissional especializado. Nunca fazer instalações improvisadas ou “gatilhos”.
2. Os fios e cabos elétricos obrigatoriamente devem ser dimensionados para
suportar a carga elétrica a que serão submetidos. Fiação elétrica
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subdimensionada irá aquecer, aumentando o consumo de energia e podendo
provocar incêndios.
3. O quadro elétrico deve conter disjuntores de amperagem adequada à
quantidade e ao tipo de equipamentos utilizados.
4. O quadro elétrico não deve conter chaves tipo faca. Utilizar sempre disjuntores,
mesmo para a chave geral.
5. Evitar passar fios elétricos sob carpetes ou tapetes.
6. Caso existam tomadas elétricas em alguma parte do piso de áreas
administrativas, estas deverão possuir caixa protetora que impossibilite a
entrada de água ou objetos estranhos, estando ou não o pino inserido na
tomada.
7. O local utilizado para a lavagem de veículos deve contar com iluminação e
instalações elétricas herméticas nas quais a água não possa penetrar. Isto é
extremamente importante para evitar curtos-circuitos e choques elétricos.
8. Especial atenção deve ser tomada em relação a instalações elétricas em áreas
classificadas. As mesmas devem seguir estritamente as normas vigentes
(ABNT NBR 14.639).
9. Nunca colocar nas ilhas de abastecimento freezers, geladeiras ou qualquer
outro equipamento que não disponha de instalações elétricas apropriadas para
áreas classificadas, conforme Seção Áreas Classificadas - Item Características
dos Equipamentos Utilizados em Áreas Classificadas, deste Manual.
10. Os aparelhos de ar condicionado devem ser instalados de acordo com as
normas de segurança do fabricante. Observar estas orientações.
11. Não eletrificar portões ou cercas de muros abaixo da altura regulamentada,
onde pessoas possam ter acesso, principalmente crianças. A eletrificação deve
ser feita exclusivamente por empresa especializada, e identificada
adequadamente.
12. Não mexer na parte interna da tomada, seja com os dedos ou objetos,
principalmente os metálicos.
Importante: a chave geral deve ser sinalizada corretamente com letras vermelhas
e os disjuntores com placas ou adesivos de outra cor. Esta sinalização é importante
para facilitar e agilizar a identificação em caso de emergência.
2.1.2. Manutenção e Conservação
Instalações elétricas mal mantidas são a origem de muitos acidentes envolvendo
eletricidade. Fios desencapados, emendas mal feitas, interruptores e tomadas com
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defeito, tomadas penduradas e fiação exposta são sinais de uma instalação
elétrica mal mantida.
Para evitar acidentes decorrentes de instalações elétricas mal mantidas, os
seguintes cuidados devem ser observados:
1. Periodicamente, providenciar uma vistoria nos fios e cabos elétricos e nos
quadros elétrico por eletricista capacitado para verificar se os mesmos estão em
boas condições.
2. Ter sempre à mão, fusíveis de reserva com amperagem adequada (caso não se
saiba qual a amperagem correta, consultar um eletricista). No caso de queima
do fusível, não o substituir por moeda, papel metálico, fios ou outro material.
3. Sempre substituir o fusível queimado por outro de idêntica amperagem. Se o
fusível estiver queimando continuamente, provavelmente o circuito elétrico está
sobrecarregado. Solicitar o serviço de um eletricista competente para reparar o
sistema. Nunca substituir o fusível que está queimado por outro de amperagem
maior, buscando evitar novas queimas.
4. Os serviços de manutenção e/ou reparos em instalações elétricas só podem ser
executados por profissionais qualificados, devidamente treinados em cursos
especializados, com o emprego de ferramentas e equipamentos especiais.
Além disso, o profissional deve conhecer o manuseio e emprego de extintores
de incêndio e técnicas de primeiros socorros, principalmente as técnicas de
reanimação cardiorrespiratórias.
5. Manter sempre em dia a manutenção dos aparelhos de ar condicionado. Os
aparelhos de ar condicionado podem causar incêndio, se não forem bem
conservados de acordo com as normas de segurança do fabricante.
6. É proibido guardar quaisquer objetos ou materiais dentro de quadros ou
armários elétricos.
Importante:
 Quando serviços elétricos estiverem sendo executados devem ser colocadas
placas de aviso chamando a atenção para o risco e solicitando que os
disjuntores, chaves ou equipamentos não sejam ligados. Uma boa prática é a
colocação de um trava nos disjuntores, chaves ou equipamentos. O local onde
se encontrar o quadro ou equipamento em manutenção, se possível, não deve
ser utilizado como passagem por pessoas; e a área onde se encontra o
equipamento ou quadro elétrico deve ser sinalizada com cones e correntes
plásticas, impedindo o acesso de pessoas não autorizadas.
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 Antes de serem realizadas manutenções em instalações ou equipamentos
elétricos, deve-se assegurar que os mesmos estão desligados e permaneçam
assim durante todo o período de manutenção.
2.1.3. Sobrecarga
Um circuito elétrico está sobrecarregado quando a intensidade da corrente
ultrapassa o valor da intensidade nominal do disjuntor desse circuito. Circuitos
elétricos sobrecarregados podem ocasionar incêndios uma vez que o calor
produzido pode atingir materiais combustíveis ou inflamáveis.
Uma sobrecarga elétrica não é uma avaria do circuito, tratando-se apenas da
utilização de carga excessiva no mesmo.
Para evitar acidentes decorrentes de instalações elétricas sobrecarregadas, os
seguintes cuidados devem ser observados:
1. Qualquer sobrecarga no circuito elétrico fará com que o disjuntor desligue-se
automaticamente. Se ao armar o disjuntor, o mesmo desligar novamente,
chamar um eletricista.
2. Se um fusível estiver queimando continuamente, provavelmente o circuito
elétrico está sobrecarregado. Solicitar o serviço de um eletricista competente
para reparar o sistema. Nunca substituir o fusível que está queimando
continuamente por outro de amperagem maior, buscando evitar novas queimas.
3. Não utilizar plugs tipo T (“benjamim”), pois estes sobrecarregam o circuito ou a
tomada se vários aparelhos estiverem ligados juntos. Se for realmente
necessário, utilizar uma régua com várias tomadas, dotada de filtro de linha
(fusível).
4. Fazer criteriosa análise antes da instalação de aparelhos de ar-condicionado,
avaliando suas cargas, fiação e disjuntores.
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MODULO – SEGURANÇA
3. Seção – SEGURANÇA PATRIMONIAL
3.1. Reconhecendo os Riscos de Segurança Patrimonial
1. Cabe ao revendedor zelar pela segurança patrimonial de seu posto.
2. Diminuir o índice de incidentes, ferimentos e fatalidades no posto de serviços
(vítimas de assaltantes), reduzir ao mínimo as perdas em dinheiro ou bens e zelar
pela rentabilidade do posto de serviços, fazem parte da Segurança Patrimonial.
3. Aumentar a proteção física e eliminar oportunidades de ocorrência de atentados à
segurança patrimonial.
3.2. Procedimentos gerais
1. Sempre que for admitir novos empregados, utilizar todos os recursos legais ao seu
alcance para obter referências sobre os mesmos.
2. Fazer um levantamento dos pontos vulneráveis do posto de serviços (janelas,
vidros, telhado ou claraboia, etc.).
3. Instalar sistema de alarme em janelas, portas e claraboias.
4. Proteger com grades, as janelas laterais e dos fundos assim como as portas de
vidro e claraboias.
5. Evitar ter no posto de serviços jardins com arranjos de plantas altas e fechadas.
6. Caixas fortes ou cofres de segurança devem ser instalados em locais seguros,
embutidos na parede ou no chão. É aconselhável que tenham uma parte superior
com fechadura de segredo e uma parte inferior aberta com chave.
7. Para que o pessoal de atendimento de pista nunca tenha grandes somas em
dinheiro nas mãos, instalar um cofre Boca de Lobo próximo à pista.
8. Manter uma boa iluminação é fundamental para segurança.
9. Recomenda-se fechar as portas exteriores com cadeados resistentes.
10. Não é aconselhável amontoar objetos sem utilidade.
11. Ter sempre em lugar visível telefones de emergência da Polícia, Bombeiros e do
Hospital mais próximo.


Responsável autorizado para realizar a Operação:
 Operador ou Gerente
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Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados:
 Calçado de segurança com solado antiderrapante (isento de metálicas
expostas)
 Uniforme de algodão preferencialmente calça e camisa sem bolsos

3.3. Procedimentos para Segurança Durante o Expediente:
1. Estabelecer um sistema de manuseio de dinheiro para evitar que os frentistas
mostrem grandes somas na hora do troco.
2. Não permitir que o pátio do posto de serviços seja utilizado como estacionamento
ou ponto de parada de ônibus ou caminhões. Isto dificulta a vigilância da área.
3. Não permitir a presença de mendigos ou pessoas estranhas ao serviço do posto de
serviços. Pedir, com gentileza, que deixem o local. Se necessário agir com firmeza:
chamar a polícia.
4. Fazer o caixa dentro do escritório com a porta fechada, nunca em presença de
estranhos.
5. Sempre que possível, utilizar o serviço de carros blindados para o transporte de
valores. Se não puder, mudar diariamente o trajeto para ir ao banco e o horário.
6. Caso tenha seguro contra roubo, pedir à Companhia Seguradora uma inspeção no
posto de serviços e uma orientação sobre procedimentos ou práticas de segurança.
Normalmente, a utilização de equipes ou procedimentos de segurança reduz o custo
do seguro.
3.4. Procedimentos para Segurança no Final do Expediente:
1. Verificar o depósito de equipamentos e mercadorias de modo a evitar que serva de
esconderijo para um intruso.
2. Certificar que a "féria" foi totalmente recolhida e depositada no cofre.
3. Não deixar dinheiro na caixa registradora. Verificar se todo dinheiro e cheques
foram depositados no cofre.
4. Fechar todas as portas e janelas da sala de vendas e do depósito de mercadorias.
5. Deixar sempre uma luz acesa na sala e nas áreas de serviço.
6. Fechar o posto na companhia de um funcionário de confiança, ambos procedendo a
verificação de portas e janelas e saindo também juntos do local.
7. Verificar se veículos estacionados no posto de serviços não estejam dificultando a
visão total do prédio.
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8. Não permitir que veículos estacionem na frente das portas do escritório, sala de
vendas ou boxes de serviço.
3.5. Procedimentos com Chaves e Fechaduras
1. Manter as fechaduras em perfeitas condições de uso. Abrindo um cadeado fechá-lo
assim que puder evitando que, a um descuido, seja substituído por outro cuja chave
alguém tenha em seu poder.
2. Instalar fechaduras de segurança difíceis de violar ou quebrar.
3. Manter o controle de todas as chaves e combinações de trancas de segurança,
especialmente as das portas do escritório, depósito e cofre.
4. Não deixar nenhuma cópia de chave ou combinação escrita acessível.
5. Manter um registro de todas as chaves e duplicatas em uso.
6. Em caso de roubo sem evidências ou vestígios e sem ninguém ter sido demitido,
trocar imediatamente as fechaduras ou o segredo dos cilindros por uso de novas
chaves.
7. À noite, manter o acesso às áreas de serviço fechado com correntes, especialmente
se houver um vigia de plantão.
3.6. Procedimentos em caso de Assalto:
1. Manter a calma e não reagir.
2. Não fazer movimentos bruscos evitando reações agressivas dos assaltantes,
pedindo autorização para realizar qualquer movimento.
3. Não encarar o assaltante e tentar e observar, discretamente, os traços físicos do
assaltante: estatura, peso, cor dos cabelos, olhos, roupas e detalhes incomuns,
como cicatrizes, tatuagens, etc.
4. Avisar o proprietário.
5. Verificar o que foi roubado.
6. Anotar nomes e endereços de eventuais testemunhas.
7. Não mexer em nada que o assaltante tenha tocado.
8. Responder com clareza a todas as perguntas da Polícia.
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MODULO – SEGURANÇA
4. Seção – PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Objetivos:
Reduzir, ao mínimo possível, o potencial de acidentes nas práticas individuais e de
equipe de trabalho devido a atos inseguros cometidos e condições inseguras existentes
nos postos de serviço, através de treinamentos e observações realizadas no local e das
respectivas ações corretivas.
Modificar a atitude cultural com relação à segurança, de uma situação onde a segurança
é vista isoladamente, não como parte integrante do negócio e como sendo
responsabilidade dos outros, para uma situação onde o gerenciamento da segurança
seja preventivo e preocupado com as pessoas, sendo parte integrante do gerenciamento
do negócio e aceita como uma responsabilidade pessoal da força de trabalho do posto
de serviços.
4.1. Atos Inseguros
O ato inseguro é uma ação consciente, ou não, do funcionário, que pode expô-lo à
iminência de um acidente. Pode ser relacionada ao desrespeito às normas de
segurança, aos procedimentos, utilização de equipamentos, etc.
Exemplos de alguns atos inseguros que podem ser cometidos em postos de serviços:
a) Checagem do nível de óleo do motor, com o motor do veículo ligado
b) Reparo em equipamento elétrico, estando o mesmo energizado
c) Não utilização do EPI (equipamento de proteção individual)
d) Abastecimento de veículo com o motor ligado
e) Brincadeiras em serviço
f) Pular de locais elevados
g) Correr pela pista do posto de serviços
h) Utilização de ferramentas ou equipamentos inadequados / defeituosos
i)

Realização de tarefas impróprias para pessoas com algum tipo de limitação

j)

Mau posicionamento para o levantamento de cargas pesadas

k) Jogar o material ao invés de transportá-lo
l)

Orientar o motorista a posicionar o veículo, de forma insegura
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m) Deixar ferramentas espalhadas pelo chão
n) Acesso de pessoas não autorizadas a áreas de circulação restrita ou equipamentos
do posto
4.2. Condições Inseguras
Uma condição insegura é algo que existe no ambiente de trabalho, que pode levar à
exposição de pessoas a acidentes, sem ter havido a participação destas para a
existência daquela circunstância, podendo estar relacionada a erros de projeto,
construção ou posicionamento, tais como:
a) Ausência de sinalização de segurança
b) Sinalização mal posicionada
c) Espaço livre inadequado para movimentação de pessoas e cargas
d) Ventilação inadequada
e) Iluminação do local inadequada
f)

Empilhamento impróprio de caixas ou embalagens

g) Falta de proteção para a correia do compressor
h) Inexistência de sinalização de advertência para o disparo automático do compressor
i)

Falta de proteção para o sem-fim do elevador elétrico

j)

Falta de isolamento elétrico

k) Equipamentos defeituosos não retirados de serviço
l)

EPI (equipamento de proteção individual) defeituoso

m) Falta de extintor de incêndio ou extintor de incêndio posicionado em local impróprio
n) Existência de pequenos vazamentos de produto em equipamentos, sem correção
o) Tomadas elétricas impróprias para a carga, como benjamins sobrecarregados, por
exemplo
4.3. Reconhecendo atos e condições inseguras:
A verificação deverá ser realizada em cada local do posto: área de descarga, área de
abastecimento, troca de óleo, área de lavagem, etc., e nos momentos em que estejam
ocorrendo operações nestes locais.
•

Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
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 Operador ou Gerente
 Revendedor
 “O QUE” procurar
Procurar as práticas inseguras (atos inseguros, violações de normas de segurança ou de
procedimentos) e condições inseguras.
 “COMO” observar
1. Parar por alguns minutos em cada área de trabalho do local e observar a atividade
das pessoas.
2.

Concentrar-se nas pessoas, no ambiente e equipamentos.

3. Ficar atento às práticas inseguras que são corrigidas (reações das pessoas) quando
da sua chegada na área a ser verificada.
4.

Observar as atividades das pessoas, considerando:

a) as ações das pessoas
b) as posições das pessoas
c) o uso do(s) EPIs(equipamento de proteção individual)
d) o uso das ferramentas
e) a utilização de equipamentos e ferramentas inadequadas para as tarefas
f)

procedimentos não cumpridos ou mal adaptados

5.

Observar as condições inseguras encontradas, como:

a) falta de sinalização de segurança
b) locais de trânsito impedido não identificados
c) falta de extintores de incêndio
d) ferramentas em mau estado
e) equipamentos com defeito
f)

má iluminação

g) empilhamento de embalagens inapropriado
h) outros

Módulo - Resposta a Emergências
Seção - Prevenção de Acidentes

Pag. 3

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

6.

REV.
SET 2017

Reconhecer tanto as boas práticas de trabalho como as ruins.

7. Anotar as observações em formulário específico sem a identificação de pessoas,
somente com o registro dos fatos evidenciados.
8. Elogiar as boas práticas de trabalho observadas e estimular a continuidade da
busca de melhoria.
9.

Não se apressar. Destinar tempo para colocar os empregados à vontade.

10. Encorajar os funcionários a discutir suas preocupações quanto à segurança e
oferecer ideias.
11. Mencionar os atos e condições inseguros observados.
12. Discutir com os funcionários e contratados como o trabalho poderia ser feito com
mais segurança, ouvindo as opiniões de cada um, e buscando, em conjunto, as ações
corretivas necessárias (por exemplo: a eliminação da condição insegura, treinamento
dos funcionários etc.).
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MODULO – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
1. Seção – PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE
1.1. Introdução
O modo mais eficaz de enfrentar uma situação de emergência é se ter uma equipe
preparada e treinada para atuar de maneira coesa e organizada, atuando de acordo com
os procedimentos estabelecidos num Plano de Atendimento a Emergências.
O posto de serviço deverá ter um Plano de Atendimento a Emergências e funcionários
nomeados e capacitados para realizar todas as ações nele constantes até a chegada
das autoridades e da Equipe de Atendimento a Emergências.
Este Plano deve ser divulgado a todos os funcionários do Posto, treinado através de
palestras sobre o seu conteúdo e regularmente exercitado (simulados). O exercício inclui
a prática de todos os cenários de emergências (situações de emergência) descritos no
Plano, devendo o Plano ser avaliado após a realização de exercícios simulados para a
detecção de possíveis falhas e a introdução de ajustes necessários.
Todo funcionário recém-admitido deve ser imediatamente treinado neste Plano antes de
assumir suas funções regulares.
1.2. Desenvolvimento de um Plano de Atendimento a Emergências - PAE
O Plano de Atendimento a Emergências deve ser elaborado e revisado por pessoa com
conhecimento técnico na área de segurança e resposta a emergências, atendendo ao
disposto no Item 20.14.2 (a), da NR 20.
O Plano de Atendimento a Emergências deve ser desenvolvido com base em análises
de riscos, considerando as operações realizadas no posto, as características de cada
uma delas, as peculiaridades das instalações, o número de funcionários por turno e por
operação, e as características da vizinhança, atendendo ao disposto no Item 20.14.2 (d),
da NR 20.
Para que um Plano de Atendimento a Emergências eficaz seja desenvolvido é
necessário que sejam visualizadas todas as instalações do posto e levadas em
consideração sob a ótica de situações de emergência (cenários de emergências).
Assim sendo durante o desenvolvimento do Plano de Atendimento a Emergências
devem ser identificadas as possíveis situações de emergência em cada uma das
operações realizadas no posto e em suas instalações bem como as particularidades dos
locais onde as mesmas possam vir a ocorrer. Uma avaliação de riscos deve ser
conduzida nas instalações e operações do posto utilizando-se uma metodologia
conhecida para a identificação dos cenários de emergências que servirão de base para
o desenvolvimento do Plano
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O Plano de Atendimento a Emergências deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos,
atendendo ao disposto no Item 20.14.2, da NR 20:
a) nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e revisão do plano
b) nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação
do plano
c) integrantes designados da equipe de emergência, responsáveis pela execução de
cada ação e seus respectivos substitutos
d) possíveis cenários de emergências identificados, com base nas análises de riscos
e) descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário contemplado
f) descrição dos meios de comunicação
g) procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado
h) procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades públicas e
desencadeamento da ajuda mútua, caso exista
i)

procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como
proceder em situações de emergência

j)

cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados

1.3. Potenciais Cenários de Emergências
Com base em diversas avaliações de risco já conduzidas em postos de serviços,
situações de emergência comuns a todos eles foram identificadas, e podem ser
utilizadas como base para o desenvolvimento de Planos de Atendimento a Emergências,
mas não dispensando uma avaliação de riscos específica para cada posto de
serviços.
Procedimentos de resposta para as situações de emergência abaixo listadas devem ser
desenvolvidos e adaptados para a realidade de cada posto de serviços e constar
detalhadamente no Plano de Atendimento a Emergências, onde aplicável:


incêndio e/ou explosão



derramamento de produto



vazamento de produto



emergências com GNV



emergências médicas
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Os procedimentos básicos para cada situação emergências estão listados na Seção 05
Procedimentos para Situações de Emergência, deste Módulo.
1.4. Implementação do Plano de Atendimento a Emergências - PAE
Após o desenvolvimento do Plano de Atendimento a Emergências, os seguintes
procedimentos devem ser observados para o início de sua implementação:


Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
 Operador ou Gerente
 Revendedor



Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados:
 Calçado com solado de borracha (não contendo pregos ou partes metálicas)
 Uniforme de algodão ou qualquer outro tecido não gerador de eletricidade
estática

Procedimentos:
1. Verificar o estado e localização dos extintores, caixa de primeiros socorros, alarmes,
botoeira de emergências, disjuntores dos equipamentos e instalações elétricas e
dos demais materiais de resposta a emergências.
2. Listar os nomes e funções dos empregados em cada turno, e definir quais os
empregados que podem mais rapidamente acionar os recursos em função de sua
localização física no posto, sua experiência e iniciativa.
3. Listar os seguintes telefones e fixar em local junto a telefones com linha externa e
fácil acesso:
a) Corpo de Bombeiros
b) Pronto Socorro/hospital
c) Polícia
d) Defesa Civil
e) Órgão ambiental
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EPAE

g) Proprietário do Posto
h) Distribuidora, quando houver
4. Avaliar as instalações do posto: pista, box, depósitos, loja, etc..
5. Juntar o material disponível como cartazes e placas sobre o Plano de Atendimento a
Emergência.
6. Colocar os cartazes e placas de ações em lugares visíveis e estratégicos (escritório,
sala de vendas, vestiário e pista).
7. Reunir os funcionários e divulgar o Plano. Distribuir, por escrito, as atribuições de
cada funcionário no Plano.
8. Agendar o primeiro exercício do Plano.
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MODULO – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
2. Seção – AÇÕES EM CASO DE ACIDENTES

ACIDENTE
Vazamento
tubulação
subterrânea

AÇÃO

COMUNICAÇÃO



 Comunicar:
 ao órgão ambiental
 à empresa fornecedora do
combustível
 ao proprietário ou operador
do posto

em

Vazamento
em 
tanque subterrâneo
Vazamento
em
tubulação aérea

Avaliar preliminarmente o
impacto ambiental
Providenciar
relatório
de
emergência,
conforme
determinações
do
órgão
ambiental



Acionar
o
Corpo
de 
Bombeiros se o incêndio não
puder ser controlado por
recursos próprios.

 Acionar:

 Corpo de Bombeiros

 Polícia

Incêndio

Comunicar ao proprietário ou
operador do posto.

Comunicar:
ao órgão ambiental
à empresa fornecedora do
combustível
 ao proprietário ou operador
do posto

Explosão



Colisão



Acionar a Policia

Acionar:
 Corpo de Bombeiros
 Policia

Fatal



Comunicar ao proprietário ou
operador do posto



Comunicar ao proprietário ou
operador do posto

Queimadura
Ferimentos
profundos


Suspeita de fratura
Fratura exposta


Acionar o Corpo de
Bombeiros, no caso de auxílio
médico

Comunicar a emergência
médica ao proprietário ou
operador do posto

Choque elétrico
Ingestão
gasolina

de
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de

Ingestão de etanol
Ingestão de
lubrificante

óleo

Ingestão de álcool

 Acionar:
 Corpo de Bombeiros
 Polícia

Inalação
de 
gasolina,
diesel/biodiesel
e
etanol
Contato de produto
com os olhos

Contato de produto
com a pele



Acionar o Corpo de

Bombeiros, no caso de auxílio
médico

Comunicar ao proprietário ou
operador do posto
Comunicar a emergência
médica ao proprietário ou
operador do posto

Comunicar a emergência médica ao operador do posto
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MÓDULO – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
3. Seção – CONTATO COM A VIZINHANÇA
Em caso de queixa ou reclamação de odor ou presença de combustível recebidas de
vizinhos ou de pessoas passando pelas imediações do posto de serviços, seguir os
procedimentos abaixo.
IMPORTANTE:
1) Nunca subestimar uma queixa ou reclamação relativa a odor ou a presença de
combustível. Não se julga o perigo de uma concentração de vapores pelo odor.
2) Não esquecer que os vapores de produto são perigosos.


Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
 Operador ou Gerente
 Revendedor

Procedimentos:
1. Ir ao local imediatamente e verificar a presença de odor ou de combustível.
IMPORTANTE: Ir ao local quantas vezes for necessário para verificar a veracidade da
informação, pois o odor de combustível pode aparecer e desaparecer em pouco tempo.
2. Abrir todos os acessos: janelas, portas, tampas para ventilar o local o máximo
possível.
3. Orientar para que não sejam acionados interruptores, tomadas ou equipamentos
elétricos / eletrônicos no local afetado.
4.

Orientar para que não se fume ou se utilize chama aberta.

5. Orientar para que sejam desligados no quadro elétrico os disjuntores da área
afetada.
6. No caso de odor de combustível vindo de ralos, os mesmos deverão ser tampados
usando um pano molhado.
7. No caso de queixas de náusea ou tonteira conduzir a pessoa para um local onde
haja ar fresco.
8.

Permanecendo os sintomas, providenciar atendimento médico à pessoa.

9.

Constatado o odor ou a presença de produto acionar a EPAE contratada.
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MODULO – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
4. Seção – INSPEÇÃO DE RECEPTORES NA VIZINHANÇA
4.1. Introdução
A confirmação de vazamento em um posto de serviços irá conduzir a ações
emergenciais apropriadas ao risco identificado.
Assim sendo torna-se necessário a avaliação deste risco através de uma investigação
criteriosa para confirmação da suspeita do vazamento.
Para a confirmação ou não da suspeita deve ser levada a efeito uma investigação em
áreas externas ao posto.
4.2. Inspeção do local sob suspeita
Deve ser feita uma inspeção do local suspeito de estar contaminado por vazamento
oriundo do posto de serviços, cujo objetivo é constatar, ou não, a existência de odor
característico de produto combustível, a presença de gases ou vapores inflamáveis ou a
presença de produto combustível em fase livre.
A constatação é feita pela medição e observação de alguns parâmetros nas vizinhanças
do posto de serviços, utilizando-se equipamentos portáteis específicos, e manuseados
por pessoal capacitado e treinado:
 índice de explosividade (% do LIE - Limite Inferior de Explosividade)
 concentrações (ppm) de compostos orgânicos voláteis (VOC)
 concentração de oxigênio em ambientes confinados
 fase livre sobrenadante de hidrocarbonetos
A leitura da medição e interpretação dos valores e observação destes parâmetros
servirá de base para se determinar os riscos e se estabelecer as ações emergenciais a
serem empreendidas.


Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
 Pessoal técnico especializado (EPAE)

Procedimentos:
1. Pontos a serem inspecionados em edificações vizinhas, vias públicas e áreas
próximas:
 sistemas hidráulico e sanitário: ralos, pias, lavabos, vasos sanitários e as caixas de
inspeção doméstica de esgotos e águas pluviais
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 outros pontos importantes: orifícios e fissuras nos pisos e paredes, quadros de
força, tomadas, interruptores e condutos de redes elétricas e de telefonia, caixas de
rebaixamento de lençol freático em subsolo de edifícios, porões, poços de
elevadores e demais sistemas ou instalações em contato direto com o subsolo
 galerias públicas subterrâneas que por construção são sujeitas às infiltrações de
vapores ou fase líquida dos combustíveis presentes no subsolo e no aquífero
freático a partir de vazamentos do SASC
 córregos, cursos d'água, áreas ambientalmente sensíveis nas vizinhanças
2. Confirmada a existência de vazamento, devem ser implementados os
procedimentos de comunicação a autoridades (caso não tenha sido feita) e terceiros
impactados bem como as ações de emergência específicas.
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MODULO – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
5. Seção – PROCEDIMENTOS PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS
Os procedimentos mostrados nesta Seção são procedimentos básicos visando orientar o
desenvolvimento dos procedimentos detalhados para cada cenário de emergência
identificado na Avaliação de Riscos do posto de serviços, não substituindo aqueles
estabelecidos no Plano de Atendimento a Emergências, específico de cada posto de
serviços.
Importante: os procedimentos para emergências médicas descritos nesta Seção
somente devem ser realizados por pessoas habilitadas para tal (médicos, paramédicos,
enfermeiros, etc.) ou com treinamento específico em primeiros socorros.


Responsável Autorizado para Realizar a Operação:
 Operador ou Gerente
 Revendedor
 Funcionários designados para resposta a emergências

5.1. Incêndio / Explosão
5.1.1. Em caso de Incêndio em Veículos
1. Acionar a botoeira de emergência.
2. Combater o fogo utilizando extintores. Caso não seja possível combatê-lo,
empurrar o veículo para local afastado das bombas, da área de descarga de
combustíveis e respiros dos tanques, se isto puder ser feito com segurança.
3. Acionar o Corpo de Bombeiros.
4. Isolar o posto, não permitindo que pessoas ou veículos entrem no mesmo.
5. Solicitar aos motoristas dos demais veículos que os retirem e às demais
pessoas que evacuem o posto, orientando-os para tal.
6. Continuar combatendo as chamas, utilizando extintores.
7. Verificar se existem pessoas acidentadas.
8. Executar o atendimento destas pessoas conforme a Instrução correspondente.
9. Se necessário, acionar a ambulância e o hospital mais próximos.
10. Depois de apagado o fogo, afastar-se e manter qualquer pessoa afastada da
fumaça.
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5.2. Em caso de Derramamento de Produto
Durante o Abastecimento de Veículos
Em caso de derramamento na pista durante o abastecimento, a operação deve ser
paralisada imediatamente. O cliente deve ser informado do ocorrido e de que o
veículo tem que ser empurrado para local afastado das bombas, com o motor
desligado. Nunca jogar água sobre o produto vazado.
1. Não permitir o acionamento dos motores dos veículos próximos ao
derrame/vazamento.
2. Empurrar os veículos para local afastado do produto derramado.
3. Avaliar o volume e a extensão do derramamento.
4. Isolar a área afetada com cones de sinalização e placas “Não Fume”.
5. Posicionar extintores de pó químico próximos à área atingida pelo derrame.
6. Conter qualquer tendência de escoamento do produto vazado utilizando as
mantas e cordões absorventes ou areia, conforme recomendado na Seção
Equipamentos e Materiais para Resposta a Emergências - Mantas Absorventes.
7. Após a utilização, as mantas e os cordões usados devem ser colocados sobre
uma superfície exposta ao sol, ventilada e longe de qualquer fonte de ignição
ou calor, de tal forma que o produto remanescente evapore. Depois de secos,
as mantas e os cordões podem ser reutilizados.
8. Caso o material absorvente utilizado seja areia, após sua utilização, ela deve
ser removida com auxílio de uma pá de alumínio para um balde e levada para
um local seguro, longe de qualquer fonte de ignição, conforme detalhado no
procedimento de manuseio e descarte de areia contaminada com combustível.
Após seca, a areia pode ser reutilizada.
9. Limpar os resíduos de produto no veículo. Não jogar água diretamente. Utilizar
uma flanela e sabão neutro ou pasta adequada para a limpeza.
5.2.1. Em caso de Grandes Derramamentos
1. Paralisar imediatamente todas as operações da pista de abastecimento do
posto.
2. Acionar o Plano de Resposta a Emergências, do Posto.
3. Quebrar o vidro da botoeira de emergência e pressionar o botão para desligar a
energia elétrica dos equipamentos de pista. Se não existir botoeira, desligar
imediatamente os disjuntores do quadro elétrico.
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4. Evacuar a área afetada pelo derramamento (não permitir que seja dada a
partida nos motores de veículos próximos).
5. Conter qualquer tendência de escoamento do produto vazado para outros
locais. Utilizar mantas e cordões absorventes ou areia, conforme recomendado
na Seção Equipamentos e Materiais para Resposta a Emergências - Mantas
Absorventes.
6. Posicionar extintores de pó químico, de maneira estratégica, próximos às áreas
atingidas pelo derramamento.
7. Se o produto escorrer para a rua, utilizar cones de sinalização para isolar a área
afetada.
8. Informar o Órgão Ambiental.
9. Acionar o Corpo de Bombeiros e a Polícia, se for necessário.
10. Verificar a extensão do derramamento para áreas vizinhas. Em caso de terem
sido afetadas, orientar os ocupantes destas áreas com relação aos
procedimentos a serem adotados. Para tanto, pedir auxílio ao Corpo de
Bombeiros, à Polícia ou mesmo à Defesa Civil, conforme o caso.
11. Fornecer todo o suporte possível ao Corpo de Bombeiros.
12. Limpar os resíduos de produto no veículo. Não jogar água diretamente. Utilizar
uma flanela e sabão neutro ou pasta adequada para a limpeza.
13. Consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
(FISPQ) referente ao produto vazado.
14. Se exigido pelos regulamentos ou leis locais, informar às autoridades
competentes.
5.3. Emergências Médicas
5.3.1. Em caso de Acidentes Causados pelo Calor – Insolação
A insolação é causada pela ação direta dos raios solares sobre o individuo, em
campo aberto.
Todo e qualquer socorro à vítima de insolação deve ser conduzido no sentido de
baixar a temperatura do corpo de modo progressivo.
1. Chamar um médico ou providenciar transporte da vítima para o hospital
imediatamente. Enquanto aguarda, aplicar com rapidez as seguintes medidas:
a. Remover a vítima para lugar fresco e arejado.
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b. Remover as roupas mais pesadas; se possível, deixar a vítima somente
com a roupa de baixo.
c. Colocar a vítima deitada com a cabeça elevada.
d. Refrescar o corpo da vítima por meio de banho.
e. Envolver a cabeça da vítima com toalhas ou panos embebidos em água
fria, renovando-os com frequência.
f.

Se disponível, colocar um saco com gelo na cabeça da vítima.

g. Colocar a vítima sob ventiladores ou ambiente refrigerado.
5.3.2. Em caso de Desmaio
O desmaio pode ser considerado uma forma leve de estado de choque, provocada
em geral por emoções súbitas, fadiga, fome ou nervosismo. A vítima fica pálida,
cobre-se de suor, e o pulso e a respiração ficam geralmente fracos.
1. Deitar a pessoa de costas com a cabeça baixa (sem travesseiro).
2. Desapertar as suas roupas.
3. Aplicar panos frios no rosto e na testa.
4. Se o desmaio durar mais de um ou dois minutos, agasalhar a vítima e procurar
um médico.
Importante: Se você sentir que vai desfalecer ao ver hemorragia, por exemplo,
sente-se imediatamente, afaste as pernas e coloque a cabeça entre os joelhos,
mais baixa que os mesmos e respire profundamente.
5.3.3. Em caso de Acidentes Causados pelo Frio
1. Cobrir a parte atingida com a mão ou agasalho de lã.
2. Colocar as mãos da vítima sob as próprias axilas para preservar as mãos e os
dedos.
3. Colocar a parte atingida em água morna (aproximadamente 42o C).
4. Enrolar com cuidado a parte afetada com um cobertor em não havendo água
aquecida ou sendo impossível o seu uso.
5. Deixar a circulação sanguínea se restabelecer normalmente.
6. Logo que a parte afetada esteja aquecida, encorajar a vítima a exercitar os
dedos das mãos e dos pés.

Módulo - Resposta a Emergências
Seção - Procedimentos para Situações de Emergência

Pag. 4

MANUAL DE OPERAÇÕES SEGURAS E AMBIENTALMENTE
ADEQUADAS EM POSTOS DE SERVIÇOS

REV.
SET 2017

7. Oferecer uma bebida quente (chá, café ou leite), somente se a pessoa estiver
consciente.
5.3.4. Em caso de Convulsão
A convulsão é uma contratura involuntária dos músculos que cessa logo, não
causando danos permanentes, mas que pode provocar movimentos desordenados,
e que em geral acompanha a perda de consciência. O perigo é a colisão da vítima
com objetos que possam causar alguma lesão.
1. Colocar a vítima em local confortável, retirando de perto objetos em que esta
possa se machucar.
2. Colocar um pedaço de pano ou um lenço entre os dentes da vítima para evitar
que esta morda a própria língua. Ao fazer isto, cuidado para não ser mordido
pelo movimento involuntário da vítima, assim como para não sufocá-la.
3. Afrouxar as roupas da vítima ao redor do pescoço.
4. Deixar a vítima debater-se, mas protegendo-lhe a cabeça, não tentando
imobilizá-la.
5. Verificar se existe alguma identificação médica de emergência com a vítima
(pulseira, medalha), que possa sugerir a causa da convulsão.
6. Manter-se vigilante.
7. Afastar os curiosos.
8. Verificar se a vítima se machucou, terminada a convulsão.
9. Deitar a vítima de lado e cobri-la com um cobertor.
10. Deixar a vítima dormir, caso queira.
11. Chamar um médico e acionar um hospital.
5.3.5. Em caso de Estado de Choque
Em casos de lesões graves, choques elétricos, ataque cardíaco, hemorragias,
terror e emoções fortes, pode surgir o estado de choque.
Nestes casos, a vítima apresenta pele fria e pegajosa, suor na testa e nas palmas
das mãos, face pálida com expressão de ansiedade, sensação de frio, apatia,
respiração curta, irregular e acelerada, pulso fraco e rápido, visão nublada, náusea
e vômito.
1. Acionar um médico e hospital.
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2. Realizar um rápido exame na vítima, tentando identificar a causa do choque.
3. Caso seja descoberta a causa do choque, combater essa causa.
4. Manter a vítima deitada de cabeça baixa (se possível, mais baixa que o tronco)
e com as pernas elevadas.
5. Afrouxar a roupa do pescoço, peito e cintura, e cobrir a vítima para evitar perda
de calor. Não utilizar fontes de calor, como por exemplo, bolsa de água quente.
6. Dar líquidos à vítima, em pequenos goles e a curtos intervalos de tempo, se
esta estiver consciente; caso a vítima esteja inconsciente, vomitando ou ferida
no abdômen, não dar nada para beber ou comer.
7. Verificar a respiração da vítima e, se preciso aplicar a respiração boca-a-boca.
8. Verificar os batimentos cardíacos; se tiverem cessado, aplicar massagem
cardíaca.
5.3.6. Em caso de Ferimentos
Ferimentos podem se apresentar leves ou superficiais e extensos ou profundos. O
tratamento de ferimentos em partes do corpo maiores (como tórax, cabeça e
abdome) é mais delicado quando estes são profundos. Diante de um destes tipos
de ferimento, tomar as ações abaixo:
5.3.6.1. Ferimentos leves
1. Lavar cuidadosamente as mãos e utilizar luvas de látex descartáveis.
2. Fazer pressão com uma gaze diretamente sobre o ferimento até que pare de
sangrar.
3. Lavar o ferimento com água morna e sabão.
4. Aplicar água oxigenada.
5. Aplicar medicamento anti-bactericida.
6. Proteger o ferimento com compressa de gaze, fixando sem apertar.
7. Não remover farpas, vidros ou partículas de metal do ferimento. Neste caso
acionar o médico ou hospital.
5.3.6.2. Ferimentos extensos e profundos
1. Acionar o hospital mais próximo, imediatamente.
2. Lavar cuidadosamente as mãos e utilizar luvas de látex descartáveis.
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3. Erguer a região ferida acima do nível do coração da vítima (se possível) para
reduzir o fluxo sanguíneo.
4. Fazer uma compressa ou pano limpo, pressionar o ferimento; no caso de existir
algum objeto alojado não fazer pressão.
5. Juntar as bordas do ferimento.
6. Cobrir o ferimento com uma atadura, tecido ou lenço limpo e manter a pressão.
Se o sangue continuar a escorrer, colocar mais ataduras.
7. Verificar se a atadura não está prejudicando a circulação de sangue. Sentir o
pulso da vítima, tanto acima quanto abaixo do ferimento.
5.3.6.3. Ferimentos Abdominais Abertos
1. Acionar o hospital mais próximo, imediatamente.
2. Lavar cuidadosamente as mãos e utilizar luvas de látex descartáveis.
3. Manter no lugar os órgãos expostos, com o maior cuidado.
4. Evitar ao máximo mexer nos órgãos expostos.
5. Caso tenham saído da cavidade abdominal, não recolocar.
6. Cobrir com uma compressa limpa e úmida com água limpa.
7. Prender a compressa firmemente com uma atadura, uma vez que o objetivo é
proteger os órgãos expostos por meio de um curativo de pressão; a atadura
deverá ser firme, mas não apertada.
5.3.6.4. Ferimentos Profundos no Tórax
1. Acionar o hospital mais próximo, imediatamente.
2. Lavar cuidadosamente as mãos e utilizar luvas de látex descartáveis.
3. Colocar sobre o ferimento uma gaze ou um chumaço de pano limpo, ou ainda,
a própria mão, para evitar a penetração do ar através do ferimento.
4. Segurar a gaze ou o chumaço no lugar, pressionando com firmeza; um cinto ou
faixa de pano passado firmemente em volta do tórax, sobre o curativo, será
capaz de manter fechado o ferimento.
5.3.6.5. Ferimentos Profundos na Cabeça
1. Acionar o hospital mais próximo, imediatamente.
2. Lavar cuidadosamente as mãos e utilizar luvas de látex descartáveis.
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3. Deitar a vítima de costas e afrouxar as suas roupas, principalmente em volta do
pescoço, no caso de inconsciência ou de inquietação.
4. Agasalhar ou cobrir a vítima.
5. Colocar compressa ou um pano limpo sobre o ferimento, não pressionando.
6. Caso o sangramento seja no nariz, ouvido ou na cabeça, colocar a cabeça da
vítima para o lado de onde provém a hemorragia.
5.3.6.6. Ferimentos com Hemorragia
Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo.
Toda hemorragia deverá ser controlada imediatamente, pois quando é abundante e
não controlada, pode causar a morte entre 3 e 5 minutos.
1. Acionar o hospital mais próximo, imediatamente.
2. Lavar cuidadosamente as mãos e utilizar luvas de látex descartáveis.
3. Colocar uma compressa limpa e seca (gaze, pano ou mesmo pano limpo) sobre
o ferimento.
4. Pressionar com firmeza.
5. Usar uma atadura, uma tira de pano, gravata ou outro recurso que tenha à mão
para amarrar a compressa e mantê-la firme no lugar. Caso não disponha de
uma compressa, fechar a ferida com o dedo ou comprimir com a mão, evitando
uma hemorragia abundante.
6. Se o ferimento for nos braços ou nas pernas, sem fratura, a hemorragia será
controlada mais facilmente levantando-se a parte ferida. Se o ferimento for na
perna, dobrar o joelho do membro afetado; se for no antebraço, dobrar o
cotovelo do braço afetado, mas sempre tendo o cuidado de colocar por dentro
da parte dobrada, bem junto à articulação, um chumaço de pano, algodão ou
papel.
5.3.6.7. Ferimentos com Hemorragia Nasal
1. Colocar a vítima sentada com a cabeça voltada para trás.
2. Lavar cuidadosamente as mãos e utilizar luvas de látex descartáveis
3. Apertar as narinas da vítima por 5 minutos;
4. Caso a hemorragia não ceda, colocar um tampão de gaze por dentro da narina
e um pano ou toalha fria sobre o nariz; se possível, usar um saco de gelo;
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5. Se a hemorragia continuar, acionar o hospital mais próximo, ou levar a vítima a
um médico.
5.3.7. Em caso de Parada Cardíaca
Se a vítima estiver respirando, significa que seu coração continua batendo, mesmo
que não se consiga ouvir a sua pulsação. A reanimação deve ser aplicada somente
quando ocorrer uma parada cardíaca, pois esta técnica pode interferir no ritmo do
coração ou fazê-lo parar de vez.
1. Acionar imediatamente a ambulância e o hospital. Nestes casos, realizar
imediata massagem cardíaca, acompanhada de respiração boca-a-boca.
2. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície dura e plana.
3. Colocar a sua mão sobre a parte inferior do externo, e a outra sobre a primeira
mão. Colocar apenas as palmas das mãos, sem que os dedos toquem o tórax.
4. Encolher os ombros.
5. Aplicar pressão com bastante vigor, para que se abaixe o externo de 3 a 4
centímetros.
6. A seguir, soltar.
7. Não alterar a posição das mãos.
8. Repetir o movimento 60 vezes por minuto, ritmado com a mesma compressão.
9. Para cada 15 compressões, aplicar 2 respirações boca-a-boca a cada intervalo
(se houver 2 pessoas socorrendo, aplicar 1 respiração a cada 5 compressões).
10. Sentir o pulso da vítima a cada 4 ciclos completos de compressões e
respirações.
11. Interromper a compressão do coração assim que puder sentir a pulsação da
vítima.
12. Continuar com a respiração boca-a-boca assim que a vítima volte a respirar.
Atenção:
Somente soprar quando a mão do massageador livrar a pressão do tórax.
Havendo revezamento de socorrista, não se deve alterar o ritmo da massagem.
Em crianças ou bebês, apenas os dedos médio e indicador devem comprimir o
externo; em adolescentes, usar apenas uma das mãos.
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Não desistir enquanto não restabelecer a respiração e os batimentos cardíacos, a
menos que seja constatada a morte pela rigidez cadavérica.
5.3.8. Em caso de Parada Respiratória
1. Acionar imediatamente a ambulância e o hospital.
2. Iniciar prontamente a respiração de socorro pelo método boca-a-boca.
3. Deitar a vítima de costas, com os braços estendidos ao longo do corpo.
4. Afrouxar-lhe a roupa, deixando livre o tórax, o pescoço e o abdômen.
5. Desobstruir as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando algum corpo
estranho, dentadura, secreções e puxando a língua para a sua posição de
descanso. Utilize para isto uma toalha ou par de luvas de látex descartáveis.
6. Suspender a cabeça da vítima pelo pescoço, com uma das mãos e com a outra
mão na testa, inclinar bem a cabeça da vítima para trás.
7. Apertar as narinas com os dedos (polegar e indicador) da mão que estiver na
testa, a fim de, quando se soprar, evitar que o ar escape pelo nariz.
8. Encher os próprios pulmões de ar.
9. Cobrir a boca da vítima com a sua própria, de forma a não deixar o ar escapar.
10. Soprar até ver o peito da vítima expandir. Se isto não ocorrer, ou se escutar
algum ruído na garganta, pode haver algum corpo estranho preso. Retire-o com
os dedos, colocando a vítima de lado ou de cabeça para baixo, dando leves
palmadas nas costas.
11. Soltar o nariz e afastar sua boca da vítima, para permitir que o ar saia de seus
pulmões.
12. Repetir o processo em torno de 16 vezes por minuto, até a vítima voltar a
respirar espontaneamente e bem.
13. Se necessário, trocar de pessoa para realizar a respiração, sem alterar o ritmo.
Atenção:
Em crianças o método tem diferenças:
A desobstrução é mais fácil segurando-se a criança pelos pés, de cabeça para
baixo.
Soprar cuidadosamente e com pressão mais suave para não romper os alvéolos da
criança.
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Soprar simultaneamente sobre a boca e o nariz, em média 20 vezes por minuto.
5.3.9. Em caso de Queimaduras
As queimaduras são classificadas em graus, e possuem os sintomas conforme
abaixo:
1o. Grau - lesão das camadas superficiais da pele; vermelhidão; dor local
suportável; não há formação de bolhas.
2o. Grau - lesões das camadas mais profundas da pele; formação de bolhas;
desprendimento de camadas da pele; dor e ardência; locais de intensidade
variável.
3o. Grau - lesão de todas as camadas da pele; comprometimento dos tecidos mais
profundos, até o osso.
1. Deitar a vítima.
2. Colocar algo sob os pés da vítima, de modo à manter o resto do corpo em
posição mais baixa.
3. Lavar com água a área queimada.
4. Passar vaselina líquida esterilizada sobre a área queimada.
5. Cobrir a área queimada com gaze ou com a fralda de pano existente na caixa
de primeiros socorros.
6. Se a vítima estiver consciente, dar bastante líquido para beber (de preferência
água, mas nunca bebidas alcoólicas).
7. Colocar um pano limpo sobre a superfície queimada, enfaixando frouxamente.
No caso de queimaduras graves, acionar a ambulância e o hospital, e transportar a
vítima o mais rapidamente possível.
5.3.10. Em caso de Contusões e Distensões
A contusão é uma lesão produzida nos tecidos, por uma pancada, sem que haja
rompimento de pele.
A distensão é uma lesão provocada por um movimento brusco e violento do
músculo.
1. Colocar compressa gelada ou saco de gelo no local.
2. Procurar o médico, caso seja necessário.
5.3.11. Em caso de Entorses, Luxação, Fraturas e Fissuras
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A entorse é a separação momentânea das superfícies ósseas ao nível de uma
articulação.
A luxação é a separação permanente das superfícies ósseas ao nível de uma
articulação.
A fratura é a ruptura de um osso.
1. Acionar imediatamente a ambulância e o hospital.
2. Manter o acidentado em repouso, e se a fratura for de membro (perna ou
braço), este deverá ficar em posição tão natural quanto possível, sem
desconforto.
3. Imobilizar a fratura, usando talas (na falta destas, papelão, revistas ou jornais
dobrados) de comprimento suficiente para ultrapassar as articulações acima e
abaixo da fratura.
4. Proteger o membro com algodão em rama ou pano limpo.
5. Amarrar as talas com ataduras ou tiras de pano, não muito apertadas, pelo
menos em 4 pontos: 2 abaixo e 2 acima da fratura.
6. Não tentar colocar o osso no lugar.
5.3.12. Em caso de Traumatismo Craniano
A fratura de crânio é uma fratura gravíssima, sendo que o acidentado deverá ser
removido o mais rapidamente possível para um hospital.
1. Acionar a ambulância e hospital, ou remover o acidentado imediatamente.
2. Manter o acidentado em repouso.
3. Aplicar compressa de gelo ou saco de gelo na região atingida.
4. Se necessário, cuidar do estado de choque, estancar a hemorragia, efetuar a
respiração boca-a-boca e massagem cardíaca.
5.3.13. Em caso de Fratura na Coluna
1. Acionar a ambulância e hospital, imediatamente.
2. Manter o acidentado imóvel, em repouso.
3. Não mexer e nem virar qualquer parte do corpo acidentado.
4. Aguardar socorro médico.
5.4. Em caso de Asfixia
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1. Posicionar-se atrás da vitima.
2. Agarrar a vítima por trás passando os dois braços sob os braços da vítima.
3. Colocar o punho, com o polegar virado para dentro, mas sem estar apontado para o
corpo da vítima, sob o osso central do peito da mesma.
4. Colocar a outra mão sobre esse punho, segurando-o com firmeza.
5. Fazer movimentos para dentro do corpo da vítima e para cima.
6. Parar o movimento quando a vítima conseguir expelir o que a está engasgando.
7. No caso de uma parada respiratória, efetuar a respiração boca-a-boca, até que
consiga respirar por si.
Atenção:
No caso da vítima ser uma criança, esta deve ser virada de cabeça para baixo, e o seu
peito deve ser pressionado, com cuidado, até que a mesma consiga expelir o que a está
engasgando.
5.5. Em caso de Choque Elétrico
1. Desligar a chave geral do painel principal do Posto, caso o acidentado ainda esteja
em contato com um condutor elétrico.
2. Remover o condutor elétrico (fio, cabo etc.) com o auxílio de material seco como:
vassoura, tapete de borracha etc.
3. Puxar a vítima pelo pé ou mão, sem tocar a sua pele. Usar um material isolante
como: pano, corda, tira de borracha, etc.
4. Desobstruir as vias respiratórias aéreas superiores e aplicar manobras de
ressuscitação cardiorrespiratórias, se indicado.
5. Acionar uma ambulância ou remover a vítima imediatamente para o hospital mais
próximo, mantendo as manobras de ressuscitação durante todo o transporte.
5.6. Em caso de Intoxicação com Produto
1. No caso de contato com a pele: lavar imediatamente o local com bastante água e
sabão comum.
2. No caso de inalação de vapores: remover a vítima para local que possua boa
ventilação; se a vítima não se recuperar em alguns minutos, remove-la
imediatamente para o hospital mais próximo, levando a FISPQ do produto.
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3. No caso de ingestão, não provocar vômito. Dar à vítima 1 ou 2 copos de água para
beber. Procurar um médico imediatamente, levando a FISPQ do produto.
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MÓDULO – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
6. Seção – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
Os equipamentos e materiais para a resposta a emergências definidos no Plano de
Atendimento a Emergências, do posto de serviços, devem estar disponíveis nas
quantidades estabelecidas, localizados, sinalizados e identificados adequadamente, bem
mantidos e em condições de pronta utilização.
Basicamente, os equipamentos e materiais para resposta a emergências listados no
Plano de Atendimento a Emergências resumem-se a extintores de incêndio, materiais
absorventes para contenção e recolhimento de derramamentos, e materiais para
primeiros socorros.
O objetivo desta Seção é orientar quanto aos procedimentos e cuidados a serem
observados com relação a estes equipamentos e materiais.
6.1. Extintores de Incêndio


Responsável Autorizado para Realizar a Operação:


Operador ou Gerente

Procedimentos:
1. Conferir mensalmente a quantidade e localização dos extintores de incêndio com o
estabelecido no projeto aprovado no Corpo de Bombeiros e constante do Plano de
Atendimento a Emergências.
2. Verificar se os extintores de incêndio estão posicionados em locais de fácil acesso e
desobstruídos.
a)

Os extintores deverão estar posicionados a uma altura que permita a fácil retirada de
seu suporte, devendo ser fixados de modo que a alça de transporte fique a uma
altura de, no máximo, 1,60 m do piso.

b)

A parte inferior do extintor deve ficar, no mínimo, a 0,10 metros do piso acabado,
mesmo que apoiado em suporte.

c)

Os extintores de incêndio não podem ficar soltos nem em contato direto com o piso
para não correr o risco de sofrer batidas e consequentes quedas que poderão
danificá-lo.

3. Pintar uma área do piso abaixo do extintor, em forma de quadrado, para evitar que o
seu acesso seja obstruído. O quadrado deve ser pintado de vermelho, com as
dimensões de 0,70 m x 0,70 m, e possuir bordas amarelas com 0,15 m de largura, em
todo o seu perímetro.
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4. Verificar a existência, logo acima do local onde está posicionado cada extintor de
incêndio, de um adesivo ou placa com a identificação do tipo do extintor. Esta
identificação é necessária para que, em caso de necessidade de sua utilização, as
pessoas próximas possam identificar a sua localização prontamente.
5. Verificar a existência de inscrições no corpo de cada extintor de incêndio indicando as
classes de incêndio para as quais são apropriados e instruções de uso. Caso não
existam, solicitar à empresa de manutenção de extintores que providencie a colocação.
6. Certificar que os extintores de incêndio protegidos por capas possuem a identificação
do tipo de extintor gravada no corpo da capa. Caso não possuam, providenciar.
7. Os extintores de incêndio devem estar distribuídos por toda área do posto de serviços
conforme o projeto aprovado, havendo no mínimo a seguinte distribuição:
a)

Ilha de abastecimento

b)

Descarga de C.T.

c)

CTO (Centro de Troca de Óleo)

d)

Loja de conveniência

e)

Almoxarifado de lubrificantes (área de armazenagem)

f)

Casa de máquinas

g)

Escritório

h)

Vestiário

i)

Subestação / quadro elétrico

j)

Refeitório

6.2. Mantas e Cordões Absorventes
As mantas e cordões absorventes são absorventes industriais compostos basicamente
de polipropileno tratado quimicamente. Este tipo de absorvente é apresentado em dois
tipos: seletivo, para absorver somente derivados de petróleo e álcool, não absorvendo
água; e universal, para todos os tipos de líquido. Nos postos de serviços, deve ser
utilizado o tipo seletivo.
A utilização deste material permite a recuperação de pequenas quantidades
combustíveis ou lubrificantes que venham a ser derramadas ou que vazem na pista
dependências do posto de serviços. Podem ser utilizados também nos serviços
manutenção onde seja difícil o posicionamento de recipientes para a contenção
possíveis derramamentos ou gotejamentos.
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Cordão absorvente

As mantas e cordões devem ser armazenados protegidos do sol e da chuva; o ideal é
que haja uma caixa ou uma gaveta para a guarda. Conforme experiências observadas, a
expectativa de vida útil da manta e cordões é aproximadamente de atendimento a 15
utilizações.
Após a colocação das mantas e cordões absorventes no posto de serviços, o uso de
areia para contenção de combustível deve ser descontinuado, uma vez que as mantas e
cordões executam a sua função, e a areia ensopada com o produto torna-se um resíduo
perigoso, que deverá ter o seu descarte efetuado conforme as exigências do órgão
ambiental local.
Observar que após o término da sua vida útil, as mantas e cordões absorventes também
se tornam resíduos perigosos devendo ser descartados como tal.
Mantas e cordões absorventes devem ser disponibilizados nas seguintes quantidades:


na área das ilhas de abastecimento: 3 cordões e 4 mantas, colocados a cada
2 ilhas



na área de descarga: 5 cordões e 6 mantas



na área da troca de óleo: 2 cordões e 3 mantas

Areia, se utilizada: em cada ilha de abastecimento, um balde de alumínio contendo areia
seca.
Procedimentos:
Conferir mensalmente a quantidade e localização do material absorvente para
contenção e recolhimento de derramamentos de produto constante do Plano de
Atendimento a Emergências. Repor imediatamente qualquer quantidade de material
absorvente utilizado que for descartado.
6.2.1. Utilização das Mantas e Cordões Absorventes
Na ocorrência de um derramamento, utilizar mantas e cordões absorventes:
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Funcionários designados para resposta a emergências

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados:


Calçados com solado de borracha (não contendo pregos ou partes
metálicas); Luvas de PVC; Avental; Máscara com filtro para vapores
orgânicos e Óculos de proteção tipo ampla visão.

Procedimentos:
1. Lançar os cordões em volta do derrame para limitar a sua área.
2. Lançar as mantas sobre o produto.
3. Esperar alguns segundos para que a manta esteja impregnada de produto.
4. Cada pessoa envolvida na operação de coleta de produto deverá coletar uma
manta por vez.
5. Espremer a manta (não torcer, pois isto diminui a sua vida útil) sobre um tambor
ou balde metálico para extrair o produto.
6. Relançar a manta sobre o produto.
7. Repetir a operação quantas vezes forem necessárias para a coleta de todo o
produto.
8. Ao final da operação, lançar água em abundância, direcionando para a canaleta
coletora de produto próxima ao local.
9. Após a utilização, as mantas e os cordões usados deverão ser colocados sobre
uma superfície exposta ao sol, ventilada e longe de qualquer fonte de ignição ou
calor, de tal forma que o produto remanescente evapore, conforme detalhado no
procedimento de manuseio e descarte de mantas e cordões absorventes.
10. Após as mantas e os cordões estarem secos, recolocar nos locais de guarda.
6.3. Materiais para Primeiros Socorros
Procedimentos:
Conferir mensalmente a quantidade, localização e prazo de validade dos materiais de
primeiros socorros estabelecidos no Plano de Atendimento a Emergências ou no
PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional – NR 7). Repor
imediatamente qualquer material com prazo de validade vencido.
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MÓDULO – RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
7. Seção – COMBATE A INCÊNDIOS / FOGO
7.1. Introdução
Um dos maiores riscos na operação de um posto de serviços são os incêndios cujas
consequências representam uma grave ameaça a pessoas e ao patrimônio, seja do
revendedor ou de terceiros. A melhor forma de tratar com estes riscos é a prevenção.
Esta seção apresenta conceitos e práticas importantes para a prevenção de
incêndios/fogo em postos de serviços.
7.2. Conceito do Triângulo do Fogo
Para a forma mais usual de fogo (a que envolve o ar) necessita-se da associação de três
elementos básicos que formam o chamado Triângulo do Fogo: combustível que fornece
energia para a queima, comburente que reage quimicamente com o combustível e o
calor (também chamado agente ígneo) necessário para iniciar e manter a reação entre o
combustível e o comburente. A quantidade de calor (energia) para dar início à
combustão depende do combustível e está diretamente associada com a sua
temperatura de ignição. A ausência ou supressão de qualquer um destes elementos
impede ou interrompe a combustão.
Combustível: é tudo que é suscetível de entrar em combustão (madeira, papel, pano,
estopa, tinta, alguns metais, etc.).
Comburente: é todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é
capaz de fazê-lo entrar em combustão (o oxigênio é o principal comburente).
Temperatura de Ignição: é a temperatura acima da qual um combustível pode entrar
em ignição.
O Triângulo do Fogo é uma representação
esquemática simples dos três elementos
necessários para iniciar e manter uma
combustão. Cada um dos lados deste triângulo
representa um dos elementos presentes na
combustão.

7.3. Procedimentos de Prevenção contra Incêndio/fogo
A prevenção de incêndio / fogo baseia-se em impedir a formação do Triângulo do Fogo,
ou seja, não permitir que o combustível, o comburente e o calor (temperatura de ignição)
se associem.
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No caso específico do posto de serviços, como os combustíveis estão sempre presentes
nas operações e o comburente (oxigênio) não pode ser eliminado do ar, há necessidade
de prevenir a geração de vapores de combustíveis em áreas não classificadas e de
eliminar fontes de calor (temperatura de ignição) em áreas classificadas para impedir a
formação do Triângulo do Fogo, e, consequentemente, do início do fogo.
Desta forma, procedimentos e ações que visem impedir a associação do calor
(temperatura de ignição) com o combustível e o comburente devem ser
permanentemente observados pelo pessoal do posto de serviços, motoristas de CT
(descarga de produto) e prestadores de serviço:
1. Garantir que fontes de calor (fontes de ignição) estejam afastadas dos materiais
combustíveis (incluindo resíduos).
2. Verificar se o motor do veículo está desligado antes do início do abastecimento.
3. Verificar, e não permitir, a presença de aparelho elétrico ou eletrônico ligado nas
áreas classificadas do posto (pista, descarga de CT).
4. Verificar, e não permitir, pessoas fumando nas áreas de descarga de CT, de
abastecimento, mesmo dentro do veículo.
5. Somente permitir que motores de veículos sejam acionados longe dos vapores
inflamáveis de um derramamento de produto.
6. Assegurar a equalização de potencial do CT com o tanque subterrâneo através da
conexão de um cabo terra. A sequência correta de conexão deve ser sempre
observada: primeiramente no ponto de descarga de combustível do tanque
subterrâneo ou a um ponto de aterramento indicado na instalação e, em seguida,
conexão no CT.
7. Verificar se a mangueira de abastecimento não está torcida.
8. Verificar se o bico da mangueira está colocado de forma correta no tanque do
veículo.
9. Atentar para a possibilidade de refluxo do combustível do tanque do veículo, o qual
provocará transbordamento pela boca do tanque do veículo.
10. Verificar se a sobra de produto, que geralmente fica no bico da mangueira, escorreu
totalmente para o tanque do veículo; e só depois colocar o bico no suporte
apropriado da bomba.
11. Não usar equipamento de abastecimento com defeito. (problemas devem ser
comunicados à empresa de manutenção).
12. Verificar, e assegurar, que cada circuito elétrico esteja equipado com fusíveis e
disjuntores apropriados.
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13. Verificar periodicamente se os terminais elétricos estão em boas condições.
14. Recarregar baterias de veículos somente em lugares bem ventilados, longe do calor
ou de centelhas.
15. Verificar se o carregador de baterias está desligado, antes de conectar ou
desconectar os terminais nas mesmas.
7.4. Treinamento no Uso de Extintores
A capacitação e treinamento do pessoal do posto de serviços são fundamentais para a
resposta a emergências, sendo, inclusive, exigência da norma NR 20.
No caso de combate a incêndios o treinamento teórico e prático no uso de extintores de
incêndio é parte integrante do treinamento exigido.
Como parte da orientação da FECOMBUSTÍVEIS relativa à norma NR 20, mencionada
no Módulo 1 – Regulamentação e Legislação, Seção MTb NRs, foi desenvolvido material
de orientação para a parte prática do treinamento de resposta a emergências destinada
ao pessoal que completou a parte teórica do treinamento, utilizando extintores de
incêndio cuja validade da carga irá expirar. (www.fecombustiveis.org.br):
Esta parte prática pode ser utilizada pelo posto de serviços como uma forma de manter
o pessoal familiarizado com o uso de extintores de incêndio, não devendo, entretanto,
ser entendida como um treinamento de combate a incêndios ou como substituto do
treinamento requerido pela NR 20.


Responsável autorizado para realizar o treinamento:


Empresa de Manutenção dos Extintores (pessoal especializado)

Procedimentos:
1. Solicitar auxílio da Empresa de manutenção de extintores para a realização do
treinamento.
2. Programar o treinamento quando faltar em torno de uma semana para o vencimento
da recarga dos extintores.
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