
instruções de segurança
abastecimento glp

Orientações:

A área de pitstop deve apresentar segregação da bomba 
que a proteja de choques com a empilhadeira. O estaciona-
mento da empilhadeira deve ser perpendicular à bomba. 
Checar a existência de fonte de ignição na área de abaste-
cimento e suas instalações, como pessoas fumando ou fa-
lando ao celular. Garantir que a empilhadeira esteja com a 
chave geral desligada e a mesma esteja travada.

Check nos Equipamentos:

Preencher o formulário ‘’Checklist de Abastecimento da 
Empilhadeira’’ e, em seguida, �xar o cabo terra de instala-
ção no corpo do cilindro. Engatar o bico da pistola de en-
chimento na válvula de abastecimento do cilindro e enros-
car girando para a direita. Abrir a válvula do bloqueador 
de linha do GLP.

Botoeira de Emergência:

Deve ter obrigatoriamente uma pessoa treinada sobre o 
procedimento de abastecimento ao lado da botoeira de 
emergência. Durante o processo de abastecimento deve 
ser proibida a movimentação de pessoas e máquinas pró-
ximas ao pitstop.
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Abastecimento:

Abrir lentamente e com cuidado a haste do gatilho da pis-
tola de enchimento. Ligar a bomba acionando o botão do 
painel. Observar o abastecimento do cilindro através do 
acompanhamento da leitura do magnetron e da válvula de 
expurgo até atingir o limite máximo.

Finalização:

Desligar a bomba após o cilindro atingir o nível máximo de 
abastecimento. Fechar a válvula de expurgo do cilindro. 
Fechar a válvula de bloqueio de linha do GLP. Retirar com 
cuidado o bico da pistola de enchimento da válvula de abas-
tecimento do cilindro. Aguardar no mínimo 5 minutos para 
liberar a máquina e começar o próximo abastecimento. 
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IMPORTANTE SABER

1. Utilize todos os EPI’s.
2. Em caso de emergência, acionar a brigada de emergência da unidade e ligar 
para o 192.
3. Se sentir tontura ou formigamento,  interrompa imediatamente a atividade e 
acione a sua liderança.
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