
INsTRUÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO DE DIESEL

IMPORTANTE SABER

1. Utilize todos os EPI’s da área.
2. Faça testes na estação “Lava Olhos”antes de iniciar o recebimento do 
diesel.
3. Em caso de emergência, acionar a brigada de emergência da unidade 
e ligar para o 192.
4. Se sentir tontura ou formigamento,  interrompa imediatamente a ati-
vidade e acione a sua liderança.

PERIGO
NÃO FUME

Avaliação de Riscos:

Deve-se realizar a avaliação de riscos da área de abastecimen-
to levando em consideração o procedimento para o tanque de 
cada unidade. A área de abastecimento deve apresentar segre-
gação da bomba que a proteja de choques.

Análise de Documentos:

Veri�car se a documentação �scal está em conformidade 
com a legislação vigente.

Permissão de Trabalho:

Conferência de documentação e integração do motorista ter-
ceiro do caminhão tanque. Após o check, o responsável inter-
no deve abrir uma permissão de trabalho para esta atividade.

Objetos Eletrônicos:

É terminantemente proibido o uso de objetos eletrônicos próximo 

ao local de abastecimento.

Desenergizar Objeto:

Veri�car os pontos de aterramento e aplicar um cabo preso 
no suporte do veículo e outro no cabo de aço ligado ao solo 
(Fio-Terra).

Extintores de Incêndio:

Veri�car e posicionar os extintores de incêndio em ambos 
os lados do caminhão tanque.

Posicionamento Correto do Caminhão:

O caminhão deve ser posicionado em áreas que sejam de 
fácil saída para casos de emergência, evitando manobras e 
marcha ré. O trava-rodas deve ser aplicado e o  local deve 
ser sinalizado com os cones de segurança.

É fundamental checar se a medição do compartimento no 
posto consegue receber à quantidade de combustível que está 
sendo entregue pela Distribuidora.

Medição do tanque:

O motorista precisa efetuar uma conferência e se certi�car 
que as conexões do caminhão tanque estão ligadas ao bocal 
do produto especi�cado corretamente do posto.

Conferência:

Abastecimento:

O  abastecedor deve colocar um balde próximo a conexão da 
mangueira para evitar que respingos de combustível caia no 
chão.  Após esses procedimentos o abastecedor poderá 
fazer a transferência acionando o botão ligar (power).
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