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Qualidade
Sindicatos da revenda e Fecombustíveis par-
ticiparam de evento da ANP sobre qualidade 
dos combustíveis. Federação propôs limitação 
das responsabilidades do varejo apenas sobre 
itens de qualidade que podem ser testados no 
ato da descarga dos produtos nos postos.
Páginas 10 e 11

Cuidados
O abastecimento exige o cuidado constan-
te para evitar acidentes. Não abra mão do 
Manual de Operações Seguras e Ambiental-
mente Adequadas em Postos de Serviços. São 
medidas simples mas que afastam riscos de 
acidentes como uma exposão ocorrida no RJ.
Páginas 18 e 19  

Bandeira 
branca

Caminho inverso de postos 
mostra momento difícil para 

revenda de todo o País
Maio é o mês internacional de segurança no trânsito

Mais informações no Portal do Resan (www.resan.com.br)
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combustíveis

Dois sindicatos filiados à Fecombustíveis reali-
zaram estudos para apurar como está a quali-
dade dos combustíveis que chegam aos postos, 
seja na questão do aspecto ou conformidade.
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Duas leis em vigor: nova proveta em junho;  
venda de cigarro somente com RG16
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Na busca do melhor caminho, 
se mantenha alerta”

N

Editorial

Não são poucas as pessoas que tenho conversado 
e que revelam uma inquietação em busca de respos-
tas para essa crise institucional e generalizada que 
vivemos no País. Já ouvi empresário dizendo que vai 
vender tudo e ir para Portugal, gente que desistiu do 
segmento e já se desfez do negócio, patrão cansado 
de ser patrão, pessoas colocando sua empresa de 
cabeça pra baixo em busca de novos caminhos... 

Desde que a Petrobras se transformou no pivô da 
Lava Jato e de toda a sujeira que dominou o Brasil, 
os donos de postos de combustíveis têm acom-
panhado, coincidentemente ou não, mudanças no 
setor que vêm respingando fortemente no varejo.

Elas se intensificaram com a desvalorização do real 
e a diferença no preço dos derivados de petróleo no 
mercado internacional. A presença cada vez maior 
da gasolina e diesel importados é fato irreversível. 

Para quem está na ponta da cadeia, como os postos, 
todo o novo cenário trouxe uma pressão extra na re-
lação com o consumidor, devido ao preço volátil dos 
produtos e também às discussões sobre qualidade. 

Ao mesmo tempo que temos visto muitos revende-
dores questionando suas distribuidoras quanto à 
inexistência de uma política clara de precificação, 
o que evitaria a chamada concorrência predatória, 
temos acompanhado o movimento de empresários 
que buscam informações sobre vantagens e des-
vantagens de se tornarem bandeira branca. 

O Sindicombustíveis Resan, enquanto entidade sin-
dical, não expressa qualquer opinião a respeito. O 
que temos feito é oferecer aos nossos associados 
amplo apoio jurídico para sanar dúvidas de quem 
estuda os novos caminhos. 

Ressaltamos, no entanto, que nada deve ser feito 
no calor das emoções e sem pesar prós e contras 
no curto, médio e longo prazo. Uma orientação 
comum é a de que o empresário trabalhe sempre 
para se manter o quanto mais independente possí-

vel economicamente, seja de sua companhia ou de 
uma instituição bancária. Na prática, a dica é fugir 
do endividamento. Só assim temos cartas na man-
ga para entrar de igual para igual em uma negocia-
ção de renovação de contrato, por exemplo. 

Um outro ponto que tem preocupado lideranças 
sindicais da revenda de todo o País é a qualida-
de dos combustíveis. Dois estudos apresentados 
pelo Minaspetro e o Sindcomb/RJ durante um 
evento da ANP indicam uma falta de controle 
sobre o produto final que é entregue pelas distri-
buidoras aos postos de serviços.

As falhas de fiscalização ocorridas durante o pro-
cesso de mistura de etanol à gasolina e de biodiesel 
ao diesel, sob responsabilidade das companhias, 
ficaram evidentes no episódio da Ilha do Governa-
dor, no Rio de Janeiro, em novembro do ano passa-
do, quando postos da BR Distribuidora, da Shell e 
da Ipiranga foram flagrados com metanol misturado 
ao etanol. As bases de armazenagem das distribui-
doras tinham 10,6 milhões de litros do combustível 
fora dos padrões, o que configurou uma das maiores 
apreensões de combustível adulterado da história. 
Havia amostras com até 14,3% de metanol, quando 
a legislação permite apenas 0,5%.

No dia 3 de maio a Polícia do RJ indiciou execu-
tivos das três distribuidoras por crimes tributários, 
ambientais e contra o consumidor. Dias antes a 
própria ANP havia reunido todo o mercado em um 
grande encontro sobre qualidade de combustíveis. 

O revendedor está certo em ficar ressabiado com 
tudo o que tem visto e escutado. Cada um tem o di-
reito de buscar o melhor caminho para si. Só não se 
esqueça da lição número ‘1’ da cartilha da revenda: 
faça sempre todos os testes de qualidade antes de 
descarregar o produto nos seus tanques e guarde 
as amostras-testemunhas. Elas são sua prova fiel 
em qualquer processo sobre qualidade. 

Até o mês que vem!

“A margem
 se manteve, 

o que aumentou 
foi a minha 
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Voltar a ser competitivo. Este foi o 
motivo principal que fez um reven-
dedor da Baixada Santista aban-
donar a bandeira de uma grande 
distribuidora e se transformar em 
um dos quase 29 mil postos ban-

deira branca existentes no Brasil. Em dois meses 
ele conseguiu recuperar 37% das vendas. E, o 
melhor, é que recebeu o apoio de clientes antigos 
que entenderam sua estratégia de sobrevivência e 
continuaram fiéis ao posto.

“Eu estava perdendo mercado mês a mês. Não era 
competitivo. Claro que o preço do combustível ven-
dido por um hipermercado próximo ao meu posto é 
um fator que pesa nesta decisão. Antes eles ven-
diam mais barato, mas, agora colocaram bandeira 
e aí o meu cliente vai lá, encontra combustível mais 
barato e não entende porque eu sou mais caro”.

O revendedor prefere não se identificar para evitar 
desgastes maiores com a companhia. Também pe-
sou na decisão final o fim do estigma de que posto 
sem bandeira vende combustível de má qualidade. 
“Hoje vemos posto independente mais bonito do que 
os que têm bandeira. Enfim, o cliente vê uma boa 
aparência e, ao constatar que o produto é de quali-
dade e que o preço é competitivo, não tem porque 
se importar com a bandeira. Infelizmente, as compa-

nhias não descem do salto”.

Com a experiência de 20 anos no mercado, dos 
quais menos de um ficou sem contrato com uma 
grande distribuidora, o empresário garante que seu 
faturamento não cresceu porque pagou o produto 
mais barato, aumentando seu lucro.  “A margem se 
manteve, o que aumentou foi minha competitivida-
de. Não aumentei meu faturamento porque paguei 
menos pelo combustível e coloquei a diferença no 
bolso. Na realidade, estou comprando mais barato 
e vendendo para meu cliente ainda abaixo do que 
eu conseguia estabelecer como preço antes. Isso 
alavancou minhas vendas”. 

Desgaste
O revendedor garante que não faltou negociação 
com a companhia. “Me incomoda a falta de dispo-
sição deles de entender o lado do posto. Eu man-
dava planilhas mês a mês mostrando a queda nas 
vendas, o quanto deixei de  vender e eles me diziam 
que eu tinha bandeira (sendo isso o diferencial) e 
que eu precisava fazer vender. Isso me desmotivou 
a continuar embandeirado. Na negociação, você é 
apenas mais um”.

Postos & Serviços o questionou sobre as desvanta-
gens de ser independente. Um dos riscos é quando 

“A margem
 se manteve, 

o que aumentou 
foi a minha 

competitividade”

Bandeira branca
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há o desabastecimento do mer-
cado, como ocorreu pontualmen-
te numa semana da temporada 
de verão. “Eu sempre digo que 
a gente sabe de quem compra. 
Além das grandes companhias, o 
mercado tem muita gente séria. 
Uma coisa que me admirou é 
que, enquanto meu registro na 
ANP não estava como bandeira 
branca, eu não consegui comprar 
produto de qualidade. Se eu qui-
sesse comprar qualquer produto 
sem referência, eu comprava”.

A liberdade de compra para 
a loja de conveniência veio 
no mesmo pacote após o 
rompimento do contrato. 
“Melhorou muito. A distribui-
dora me obrigava a vender 
tudo que estava na lista de 
produtos deles. Não podia 
comprar nada fora. Só com-
prava diretamente sorvete 
e cigarro. Meu faturamento 
aumentou 25% e eu deixei 
de pagar royalties e fundo de  
publicidade.

A única coisa 
que mudou 

foi que tirei a 
bandeira. Meu 
posto conti-
nua atrativo, 
bonito, limpo 
e tem produto 
com  qualida-
de. Hoje, sou 
competitivo

A Baixada Santista e Vale do Ribeira 
têm 79 postos bandeira branca. Al-
guns deles, como o Glicério Santis-
ta, em Santos, adotaram uma nova 
identidade visual (veja foto) para se 
diferenciar da antiga companhia.
O número de postos independentes 
é inferior apenas aos estabelecimen-
tos que ostentam a bandeira da BR 
Distribuidora (91). A segunda maior 
companhia a operar na base do Sin-
dicombustíveis Resan é a Ipiranga, 
com 71 postos, seguida pela Raízen, 
com 44 revendas.
No Brasil, segundo dados da ANP, o 
número de postos independentes é 
o dobro da lista composta pela BR. 
São 28.852 bandeiras brancas contra 
13.613 da BR; 10.943 da Ipiranga; e 
8.733 da Raízen. O total dos postos no 
País chega a 70.441, o que significa 
dizer que 40,9% deles não têm vín-
culo com companhias. A consulta foi 

realizada no site da ANP na primeira 
semana de abril.
No Brasil
A concentração da distribuição de 
combustíveis nas mãos de quatro 
distribuidoras é apontada como fator 
importante para a disparidade de 
preços. Diferentemente da revenda, 
que enfrenta a concorrência de um 
grande número de empresas, o 
segmento de distribuição, hoje, está 
bastante concentrado. 
BR, Raízen e Ipiranga têm mais de 
70% do Market share da distribui-
ção e a Ale,3,7%. Se aprovada a 
compra da Ale pelo Grupo Ultra 
(decisão final do Cade deve sair até 
agosto), a tendência de concentra-
ção será ainda maior, especialmen-
te em alguns mercados onde a par-
ticipação da distribuidora mineira é 
grande, como no Nordeste.

Na região, bandeira branca só 
perde para a BR Distribuidora

Posto Glicério Santista investiu em identidade visual própria
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AA política de precificação adotada 
pelas distribuidoras é amplamente 
conhecida na revenda. Como as 
companhias normalmente finan-
ciam instalações e/ou equipamen-
tos nos postos de sua rede, ou 
promovem ações de marketing e 
reforço de imagem, o preço mais 
elevado é uma forma indireta de 
cobrar pelos investimentos. No en-
tanto, a diferença dos valores para 
postos com bandeira e sem está 
cada vez maior, levando muitos 
empresários a cogitarem mudar 
para bandeira branca assim que o 
contrato se encerrar. 

“O posto independente consegue 
negociar preços melhores com as 
distribuidoras, tanto as regionais 
quanto as associadas ao Sindi-
com”, afirmou o revendedor Celso 
Rizzotto*, que possui três postos 
na cidade de Blumenau (SC), sen-
do um bandeira branca, um BR e 
outro Ipiranga. 

Vale lembrar que estes desníveis 
de preços não acontecem somente 
entre bandeiras regionais e as as-
sociadas ao Sindicom; os indepen-
dentes podem comprar de qualquer 
fornecedor autorizado pela ANP. 

Qual a explicação para casos de 
postos da mesma companhia que 
ostentam preços tão diferentes? 
Basta conferir a pesquisa da preços 
da ANP no site www.anp.gov.br/
preco. Nela, pode-se constatar as 
diferenças significativas de preços 
praticados por uma mesma distribui-
dora para os postos de uma rede. 

Além dessas diferenças de preços 
existentes, há outras modalidades 
de descontos, entre eles os “bônus” 
oferecidos a determinadas redes e/
ou revendedores. 

Outra explicação para a diferença 
de preços dos produtos entregues 
pelas companhias pode ser o fato 
de o posto não ter renovado o con-

trato, o que, geralmente, leva a uma 
melhor negociação entre as partes. 
Ou ainda, acordos específicos, que 
incluem volume de vendas, inclusão 
de outros negócios ou adesão ao 
plano de marketing. “Esta políti-
ca das distribuidoras, de praticar 
preços menores para os postos que 
não têm contrato vigente (apesar 
de ostentarem a caracterização da 
bandeira), é um tiro no pé”, desta-
cou Ovídio Gasparetto*, presidente 
do Sindicombustíveis-PA. 

“Isso só estimula mais revendedo-
res a não renovarem”. Na região 
de Ovídio, a prática é recorrente e 
deixa grande número de empresá-
rios embandeirados insatisfeitos. 
Um dos problemas que acabam 
vinculando o revendedor à bandei-
ra são os contratos de comodato. 
Uma saída possível seria adquirir 
os equipamentos cedidos ao final 
do contrato por um preço razoável 
e prefixado.

Política de precificação das companhias é realidade

A distribuidora pode  
oferecer bonificação 

para renovação de con-
trato. O empresário tem 
de avaliar como usará; 
se vai ampliar ou fazer 

um investimento. Ele 
deve ter certeza de que 
esta opção é melhor do 

que comprar combus-
tível por preços mais 

interessantes 

Paulo Miranda, presidente  
da Fecombustíveis (foto)

Independência
Para Paulo Miranda Soares 
(foto), presidente da Fecombus-
tíveis, a melhor opção para o 
revendedor é ter independência 
econômica, sendo embandei-
rado ou não. “O empresário 
precisa evitar dívidas com 
bancos ou com a distribuidora, 
comprar à vista. Desta forma, ao 
vencer seu contrato, fica mais 
fácil negociar a renovação ou 
mesmo optar por permanecer 
sem contrato, mudar de bandei-
ra ou ainda se tornar bandeira 
branca. Nenhuma distribuidora 
obriga o empresário a assinar 
um contrato. Assim, se não 
houver nenhuma dívida, será 
mais fácil negociar uma situação 

mais vantajosa. Quando o posto 
consegue ser totalmente inde-
pendente, a opção de perma-
necer com a bandeira ou não é 
aritmética”. 

(*Com informações da Revista Combus-
tíveis & Conveniência, edição nº 158).
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DDe acordo com Arthur 
Villamil, consultor jurídico da 
Fecombustíveis, os contra-
tos só podem ser desfeitos 
se ambas as partes (reven-
dedor e bandeira) estiverem 
de acordo, ou em casos em 
que possa ser aplicada a 
“Teoria da Imprevisão”. Os 
fatos mais clássicos que 
justificam a aplicação da te-
oria para justificar a rescisão 
contratual, além de questões 
particulares que devem ser 
analisadas caso a caso, são:

• “Fato do príncipe”: quan-
do ocorre desapropriação 
do imóvel onde se localiza 
o posto, fechamento da rua 
ou avenida, alteração da 
circulação de trânsito, cons-
trução de um viaduto, per-
manência de obras públicas 

na via que impeçam as 
vendas por longo período, 
criação ou majoração de 
um tributo que comprovada-
mente inviabilize o cumpri-
mento do contrato, etc;

• Eventos da natureza: 
terremoto, maremoto, in-
cêndio, etc;

• Crise econômica grave e 
imprevisível na época da 
contratação, que impac-
te de modo significativo 
nas vendas, desde que se 
consiga comprovar que os 
volumes contratados não 
foram superestimados para 
majoração de bonificações 
antecipadas;

• Greves, escassez de 
combustíveis na distribuido-
ra, entre outros fatores.

Rescisão contratual tem regras claras

Villamil é consultor jurídico da Fecombustíveis

Jurídico do Resan orienta associados
Desde 2016, o Departamento Jurídi-
co do Sindicombustíveis Resan tem 
registrado um aumento nas consul-
tas de revendedores questionando 
a possibilidade de rescisão contra-
tual por não estarem conseguindo 
negociar preços que garantam sua 
competitividade no mercado. “Ape-
sar do investimento realizado para 
a oferta de serviços com qualidade, 
diversos postos têm amargado pre-
juízos. E isso independe do porte e 
do esforço dedicado à sua gestão”, 
diz a advogada Carolina Dutra.

Segundo ela, o ideal é que o 
associado busque a consultoria 
jurídica antes da assinatura de 
um novo contrato. Isso porque, ao 
assumir um acordo de exclusivi-

dade de longa duração, entre cin-
co e dez anos, os postos bandei-
rados deverão revender produtos 
apenas daquela distribuidora, por 
exemplo.

“E, se não bastasse, ainda de-
vem cumprir o volume mínimo 
pactuado, sob pena de multa, 
comprometendo-se em paralelo a 
obrigações relativas a alguns ser-
viços, como loja de conveniência 
e troca de óleo. Logo, o momento 
da negociação do contrato é cru-
cial, seja para uma nova parceria 
ou sua renovação”. Quanto à 
interrupção de um contrato em 
vigor, se não for possível um 
acordo com a distribuidora, outro 
caminho pode ser a via judicial”.

“O revendedor deve 
pensar muito antes de 

tomar qualquer deci-
são sobre mudança de 
bandeira para que ela 
não seja precipitada. 

Antes de tudo, consul-
te seu advogado ou o 

Departamento Jurídico 
do sindicato e reflita 

sobre os prós e contras 
no seu negócio a curto, 

médio e longo prazo”, 
Carolina Dutra, advogada e 

consultora jurídica do 
Sindicombustíveis Resan
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Quais os riscos de uma ação 
judicial?
Toda ação judicial envolve riscos que devem ser conhecidos 
por quem irá propô-la. As circunstâncias do caso concreto vão 
determinar qual será a melhor estratégia. O pedido pode ser 
de rescisão do contrato, mas também pode envolver o reequi-
líbrio da relação contratual, para que na prática a distribuidora 
garanta ao revendedor condições para se manter competitivo.

É difícil provar essa tese?
Em qualquer das situações, uma das dificuldades é provar que 
o gatilho para a perda de competitividade do revendedor resul-
tou do fator preço de compra a ele imposto pela companhia. 
Para tanto, recorre-se a perícias especializadas. Obviamente, 
o entrave está na dificuldade do revendedor absorver essa e 
outras despesas, muitas vezes em meio a uma restrição do 
seu capital. Por isso, é importante que analise essa possibi-
lidade antes de enfrentar uma crise mais aguda, sobretudo 
quando não mais possui condições de crédito. Até porque, 
caso venha a se tornar bandeira branca, precisará realizar 
investimentos em equipamentos (caso não sejam próprios) 
ou na reconquista dos clientes, bem como precisará dispor de 
giro para suportar a esperada elevação das vendas.

Que cuidados se pode ter na 
renegociação de um contrato 
para, quem sabe, se manter na 
bandeira, mas com uma  
condição melhor?
A orientação é que o revendedor seja cauteloso neste momento 
e assuma compromisso factíveis, considerando possíveis varia-
ções de mercado. O cenário ideal é que não se deixe influenciar 
por propostas atrativas e questione quais são os fatores que 
levaram a distribuidora a lhe oferecer aquela vantagem. E, em 
especial, como foi definida a meta de volume mínimo em função 
do seu perfil de vendas. Pontos como a duração e as garantias 
contratuais são extremamente importantes na negociação, as-
sim como as condicionantes das bonificações por performance. 
É preciso, ainda, que considere os custos fixos e investimentos 
que o posto deverá suportar no próximo período contratual. Em 
que medida esses e outros fatores impactarão nos preços de 
compra e de venda dos produtos e serviços? Em resumo, faça 
projeções e as coloque na ponta do lápis.
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D

Combustíveis

Depois do episódio do etanol 
hidratado misturado com metanol 
em postos da Ilha do Gover-
nador, no Rio de Janeiro, em 
novembro do ano passado, a 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) reuniu 130 agentes do 
setor de distribuição e revenda 
de combustíveis do País em um 
evento, nos dias 12 e 13 de abril, 
para discutir a qualidade.

Dois sindicatos da revenda 
(Minaspetro/MG e Sindicomb/RJ) 
apresentaram estudos realiza-
dos em seus estados sobre os 
principais problemas encontrados 
nos produtos comercializados 
nos postos. A participação do 
Resan ocorreu no sentido de 
acompanhar, especialmente, as 
discussões do tema "Especifica-
ção e controle da qualidade dos 
combustíveis líquidos". 

Ações
Décio Oddone, diretor-geral da 
Agência, destacou os desafios 
enfrentados pela ANP na área 
da qualidade dos combustíveis 
e que, na busca de soluções, 
manterá “um canal aberto com 
os agentes econômicos” e que 
valorizará “a transparência com 
os consumidores”.

Já o diretor Felipe Kury reforçou 
as ações que vêm sendo toma-
das pelo órgão. “A Agência está 
trabalhando para aprimorar seus 
processos, garantir benefícios para 
o consumidor e um cenário de 
prosperidade”. Também partici-
param do evento o diretor Aurélio 
Amaral e o superintendente de 
Biocombustíveis e Qualidade de 
Produtos, Carlos Orlando da Silva.

Com base nos estu-
dos realizados com 
produtos coletados 
em postos de servi-
ços de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro, 
a Fecombustíveis 

registrou, durante 
o encontro com 

diretores e supe-
rintendentes da 

ANP, a preocupação 
do setor varejista, 

sobretudo, com 
relação aos itens 
de conformidade 

que não podem ser 
testados no ato 
do recebimento 

dos produtos pela 
revenda. 

Preocupação da revenda

ANP e mercado discutem qualidade

Deputados estaduais aprovaram 
no dia 3 de maio, o projeto de 
lei (PL 872/3016) que cassa o 

ICMS de postos que adulteram as 
bombas de combustíveis (bomba 

fraudada). A lei só entrará em 
vigor após a sanção do governa-

dor Geraldo Alckmin.
A fraude consiste na substituição 
de componentes da placa eletrô-

nica das bombas, fazendo com 
que seu marcador de combustí-
vel exiba uma quantidade maior 

do que a que foi efetivamente 
injetada no tanque. 

NOTÍCIA URGENTE
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Proposta
A Fecombustível 

propôs à ANP a re-
visão da legislação 
que recai sobre o 
varejo, limitando 
a responsabilida-
de administrativa 
dos revendedores 

apenas quanto aos 
itens de conformi-
dade detectáveis 

nos testes realiza-
dos nos combus-
tíveis no ato da 

descarga dos produ-
tos adquiridos das 

distribuidoras.

Os estudos realizados pelo Minaspetro e 
pelo Sindcomb/RJ com amostras-testemu-
nhas coletadas em postos de Belo Horizonte 
e do Rio de Janeiro demonstraram a neces-
sidade de ampliar a fiscalização sobre os 
produtos ainda nas bases de distribuição. 

Minaspetro 
De 20 de junho a 13 de setembro de 2016, 
foram coletadas 212 amostras: 58 de diesel, 
79 de gasolina e 75 de etanol combustível. 
Foram constatadas não conformidades em 
18 amostras de diesel (31%), 44 de gasoli-
na (56%) e três de etanol (4%). 

1 A não conformidade mais detectada foi o 
teor de etanol anidro na gasolina. Essa 

não conformidade pode ser detectada pelo 
teste da proveta. Os pontos críticos para a 
realização desse ensaio são: a calibração 
da proveta, o uso dos dados da calibração 
para correção do resultado, a limpeza pré-
via da proveta, o uso de tampa adequada 
para a proveta de forma a conter qualquer 
vazamento e a correta leitura da interface 
óleo/água.

2 As não conformidades apresentadas pelo 
diesel são, em sua maioria, testes que 

não podem ser realizados pelo revendedor, 
como o teor de biodiesel que é realizada pela 
metodologia de infravermelho médio.

3 Duas amostras apresentaram não con-
formidade na massa específica, teste 

que pode ser realizado pelo revendedor no 
momento do recebimento do carregamento.

Sindcomb
O estudo realizado pelo Centro de Pesquisa 
e Caracterização de Petróleo e Combus-
tíveis, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), foi contratado após o 
Departamento Jurídico Cível do Sindcomb 
constatar que 40% dos 170 processos 
abertos contra postos por desconformida-
de referiam-se a quesitos impossíveis de 
serem aferidos pelos revendedores, como 
ponto final de ebulição, ponto de fulgor, teor 
de enxofre, condutibilidade. 
Dos 43 postos participantes do estudo, em 
23 foram encontrados produtos não confor-
mes. No total, foram 110 análises, das quais 
41 com problemas.
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Ação social Fique Atento!

“Um asilo estava para fechar e 11 idosos não tinham 
para onde ir. Sem pensar duas vezes, minha mãe, que 
era enfermeira desta entidade, pediu à minha avó, Wal-
quíria, que os recebesse em nossa casa. Eu tinha 12 
anos quando a mudança aconteceu e passamos a divi-
dir tudo o que tínhamos”. A lembrança de Iva Monteiro 
é de 1993, data que marca o início – ainda que informal 
- do Lar de Amparo Vovó Walquíria. Aquela relação do 
passado foi tão intensa e prazerosa que Iva continua 
se dedicando, agora como presidente, aos que não tem 
absolutamente nada nem ninguém.

Beneficiada pela Campanha “Abasteça o Natal de 
Quem Precisa”, promovida pelo Sindicombustíveis 
Resan há 19 anos, o Lar de Amparo luta com todas as 
forças para que essa linda história de amor ao próxi-
mo continue perpetuando. “A comunidade sempre nos 
ajuda, mas em tempos de crise, falta até para eles. A 
doação do Resan chegou em um momento que mais 
precisávamos! Uma fiscalização da Prefeitura estava 
agendada e não tínhamos dinheiro para as adequações 
necessárias”, comenta Iva.

Segundo ela, com a doação de R$ 3,5 mil dos asso-
ciados, foram realizadas adequações no cestão de 
lixo, troca dos assentos da privada – especiais para 

cadeirantes, inclusão de divisórias no banheiro para dar 
mais individualidade na hora do banho e outras refor-
mas no banheiro. “Pode parecer coisas supérfluas, mas 
totalmente necessárias para nós. E a falta destes itens 
poderia causar a interdição do nosso lar”. 

No momento, 26 idosos vivem na entidade. “Não rece-
bemos nenhum subsídio da Prefeitura, sobrevivemos 
exclusivamente de doação da sociedade e do salário 
mínimo dos idosos”. 

A maioria, segundo ela, não tem convívio familiar. “Mui-
ta gente bate à nossa porta e nos pede abrigo. Mas não 
podemos aceitar mais ninguém... Contudo, fazemos o 
possível para dar uma vida digna aos que estão aqui 
com a gente. Graças a Deus não nos falta o básico, 
mas vivemos no limite”, finaliza. A fundadora da casa, 
Vovó Walquíria, hoje sofre de Alzheimer e mora no lar.

Quer ajudar?
A entidade precisa de doação de material de limpeza, 
fraldas geriátricas, alimentos (carnes magras, verduras, 
legumes e frutas). O lar fica na Avenida João Francisco 
Bendorp, 1555, Cidade Náutica, São Vicente. O telefo-
ne é o (13) 3025-2878.

Iva Monteiro, 
presidente com 
a Vovó Walquí-
ria, que hoje é 

moradora do 
Lar.

Entidade de São 
Vicente luta para 
sobreviver
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Fique Atento!

  

1 A partir de 30 de junho, 
os lubrificantes com 
níveis mínimos de 
desempenho API SJ, API 

CG-4 e ACEA vigente não poderão 
mais ser comercializados, conforme 
determina o artigo 23 inciso III, da 
Resolução ANP n.º 22, publicada em 
14 de abril de 2014. Através desta 
mesma resolução, em 2015, a ANP 
proibiu a comercialização de outros 
tipos de lubrificantes (API SF e API 
CF); entretanto muitos revendedores 
não se atentaram para a data limite 
e foram autuados, sendo a multa 
mínima aplicada, para este caso, no 
valor de R$20.000,00.

LUBRIFICANTES 3 A regulamentação da cobrança 
da taxa de serviço ou gorjeta 
pode, enfim, virar lei se o 
Projeto de Lei do Senado nº 

57, de 2010, aprovado em 21 de fevereiro 
pela Câmara dos Deputados, for sancio-
nado pelo presidente Michel Temer. Com 
as novas regras, a gorjeta não constitui re-
ceita própria dos empregadores, destina-
-se apenas aos empregados.

GORJETA

4 A entrega do Relatório Anual 
de Atividades Potencialmen-
te Poluidoras e Utilizadoras 
de Recursos Ambientais 

(RAPP) deve ser entregue até 31 de 
maio de 2017. O prazo foi prorrogado 
em razão de instabilidades no acesso 
ao sistema do Ibama. 

RAPP PRORROGADO

REAJUSTE DOS EMPREGADOS EM POSTOS

5  Um levantamento da Associação Brasi-
leira de Franchisin (ABF) mostrou que o 
segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar 
é o ramo de franquias que mais cresce no 

País, com alta de 15,5% nas receitas, comparando 
os resultados de 2016 com 2015. Em seguida, vem 
os setores Automotivos (+11,6%), Moda (+10,4%) e 
Alimentação (+8,8%).  Ao todo, a ABF estima que as 
franquias brasileiras tiveram faturamento de R$ 150 
bilhões em 2016, um crescimento de 8% em relação 
ao ano anterior, mesmo com a recessão econômica.

FRANQUIAS

6  Foi firmado o acordo que definiu as novas cláusulas 
econômicas da Convenção Coletiva de Trabalho 
da categoria Postos de Serviços para o período 
2017/2018: reajuste de 5,02% no salário, passando 

o piso para R$ 1.192,00, valor arredondado. O auxílio-refeição 
passou a ser de R$ 17,50 por dia trabalhado e o o seguro de 
vida em grupo passou a ser de R$ 17.824,05 para morte natural, 
invalidez total ou parcial permanente, e R$ 35.648,12 para morte 
acidental. Já o auxílio-funeral passa a ser de R$ 2.138,90. Os 
valores são retroativos a 1º de março. Para consultar a Conven-
ção Coletiva, acesse o site do Resan (www.resan.com.br).

2 O governador Geraldo 
Alckmin planeja imple-
mentar em 2018 no 
estado de São Paulo um 

sistema de inspeção ambiental para 
todos os veículos movidos a diesel. A 
proposta, que visa reduzir a emissão 
de poluentes, é de vistoria similar 
à que foi implantada para veículos 
em geral na cidade de São Paulo 
de 2009 ao começo de 2014. Dessa 
vez, ela se limitará aos movidos a 
diesel, como caminhões, ônibus e 
diversos modelos de SUV. Tanto 
os veículos emplacados no Estado 
tanto os de passagem deverão ser 
atingidos.  Pelos registros do Detran, 
há 1,7 milhão de veículos movidos a 
diesel nos municípios paulistas. 

INSPEÇÃO VEICULAR

7 Em 18 de abril, foi aprovado no Congresso a 
permissão para que comerciantes façam um preço 
diferente para pagamentos em dinheiro ou cartão 
de crédito/débito (Medida Provisória 764/2016). 

Apesar de proibida em lei, a prática já era adotada por muitos 
comerciantes, que ofereciam descontos para quem pagasse 
com dinheiro. Com a diferenciação, eles buscavam evitar 
as taxas cobradas pelos cartões e a demora para receber o 
dinheiro. O texto ainda será votado pelos Plenários da Câmara 
e do Senado. O texto foi aprovado com duas mudanças: 
uma de redação e outra para obrigar o fornecedor a informar, 
em local visível ao consumidor, os descontos oferecidos em 
função do meio e do prazo de pagamento.

DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO É APROVADA

8  Alteração de bandeira, mudança de quadro 
societário, quantidade de equipamentos e troca 
de razão social são ações comuns na revenda 
e que podiam ser realizadas por papel, via pro-

tocolo na Agência Nacional do Petróleo (ANP). Contudo, 
desde 20 de abril, todos esses itens só poderão ser feitos 
via online, pelo Sistema de Registro de Documentos dos 
Postos Revendedores (SRD-PR). Acesse o sistema pelo 
site: http://app.anp.gov.br/srdpr/. Orientações quanto ao 
correto uso do sistema podem ser conferidas no ‘Ma-
nual do Usuário – Cadastro de Postos de Combustível’, 
disponível no site do Sindicombustíveis Resan, no link: 
http://www.resan.com.br/cartilhas

ATUALIZAÇÃO NA ANP SOMENTE ONLINE
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Moacir Starosta  
Rede Maxxi - SV e PG

   
Alfredo Manini Filho  
Posto Village - São Vicente

João Molina Cervantes Filho  
AP Pôr do Sol - Itanhaém
AP Praias do Sul - Itanhaém

Ricardo de Castro Martins Portal 500 
Anos Serviços Automotivos - São Vicente
   

Antonio Ribeiro Júnior  
P. de Serviços Albatroz - Bertioga
   
Ester Fonseca Barbosa 
Auto Posto Montana de Cajati
AP Montana de Registro 

  
João José Fernandes 
Posto de Serviços DJF - PG

Maria de Lourdes da Silva Auto Posto 
Juruá Bertioga 

Maria Elvira Vaamonde Schor  
Auto Posto Vila Nova - Cubatão

Hugo Menezes de Sousa  
Auto Posto Nova Itanhaém
  
Antônio Ferreira do Prado 
AP da Balança - Santos

Carlos Alberto Mori Rodrigues
Auto Serviços Pit Stop - São Vicente

Caroline Castanheira Diniz
AP Boulevard XV São Paulo - PG
Auto Posto Super 1000 de Peruíbe
AP Super 1000 do Quietude - PG
AP Super 1001 - Praia Grande

04Visita da gerência da 
Raízen na sede do Resan, 

em Santos/SP;

05Reunião com os sindicatos 
do Estado de São Paulo 

para negociação da pauta de reivin-
dicações 17/18 da categoria Postos 
de Serviços, em São Paulo/SP;

06Participação no Encontro 
“ANP com o mercado sobre 

a qualidade de produtos”, no Rio 
de Janeiro/RJ;

18Reunião com os sindicatos 
do Estado para negociação 

da pauta de reivindicações 17/18 
da categoria Postos de Serviços, 
em São Paulo/SP;

18 Reunião na Fecombustíveis 
para tratar de assuntos de 

interesse da categoria, no Rio de 
Janeiro/RJ

19Reunião com o secretário de 
cultura de Santos, Fábio Nunes;

25Reunião Ordinária do Con-
selho Regional do Senac, 

em São Paulo/SP.

MAIO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

JUNHO
1ª QUINZENA

Abril

AP Super 1003 - PG; AP Vila Antártica - 
PG; Loja de Conv. Super 1003 - PG
   

Anderson de Almeida 
AP Agenor de Campos - Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém

Posto Mont Mar - Mongaguá
   
Isabel C. Safenraider 
Isabel C. Safenraider - Eldorado

Jaime da Conceição Padeiro  
AP e Centro de Conv. Glicério Santista - Santos
   

Enio Luís Giovanella 
Comércio de Combustíveis Giova-
nella - Barra do Turvo

Helena Kuniko Oki
Oki Centro Automotivo - Registro

Leonardo de Matos Guedes 
L. de Matos Guedes & Cia - Santos

   
Renata Cirineo Sacco
AP Beira Mar de Cananéia 

Roberto Rúbia de Barros  
Auto Posto Dolemar - Peruíbe

16

18

26

17

22

05

23

25

28

04

19

27

José da Conceição Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv. 
Glicério Santista - Santos

Lélio Cássio de Paiva 
Auto Posto Avalanche - São Vicente
Auto Posto Cidade Náutica - SV
AP Náutica Frei Gaspar - SV

Soraya Vidotti Zaninetti
Auto Posto Mundial de Peruíbe
Centro Automotivo Viamar - Cubatão

Renato Tadeu Goldoni
Conveniência Tropical - Santos

31

10

06

03

01

Comércio e Serviços Automotivos Tropical 
- Santos
   

Gabriela Gonçalves
AP Ferry Boat - Santos
   
Mônica Rocha de Paula 
AP Filadélfia de Peruíbe 
   
Manuel Rodrigues Perdigão  
Manuel R. Perdigão & Cia - Ita-
nhaém

Maria Conceição Lareu Morais 
AP Oceano Atlântico - Santos
   

Luiz Alves Mendes
P. de Serviço Padre Anchieta - Bertioga
P. de Serviços Albatroz - Bertioga

Renato de Assis Bonfim 
Auto Posto Calunga - São Vicente; AP 
Itararé de São Vicente; Auto Posto Linha 
Amarela - SV; AP Paraíso de São Vicente
   

Luiz Alves Amorim
Sion P. de Serviços - Guarujá
   
Alexsander Luís Gadanha
AP Mar Pequeno de SV 

Aparecido de Souza
AP Carga Pesada do Guarujá 
AP Falcão do Terminal - Guarujá

Daniel Locatelli  
Posto Aldo Cubatão  
 

Marco Antônio Sartori
APJotave - Pariquera-açu
 

Severina Monteiro da Silva 
Posto e Garagem Carmar - Santos
   

Francisco Ferreira da Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga 
   
Ana Lúcia Monteiro
AP Valongo de Santos

09

13

14

1502



REVENDA DE GLP

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
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O
Treinamento

O novo treinamento obrigatório da 
NR-20 capacitou, apenas no mês 
de abril, 99 funcionários de postos 
de combustível da Baixada Santista 
que lidam com o processo de abas-
tecimento. O curso de Atualização 
tem carga horária de 4 horas e é di-
recionado apenas para quem já par-
ticipou do treinamento Intermediário 
(16 horas) há dois anos. Ministrado 
pela Labormed Saúde Ocupacional, 
o curso tem por objetivo relembrar 
os principais pontos já aprendidos 
sobre procedimentos operacionais e 
saúde do trabalhador.

Em junho, haverá treinamento na 
cidade de Santos e em Registro 
(veja quadro). As inscrições es-

tão abertas e devem ser feitas no 
site www.resantreinamentos.com.
br. Informações pelo telefone (13) 
3229-3535.

Quem deve fazer?
São três cursos que compõem 
a capacitação da NR-20. O de 
Integração é direcionado ao setor 
administrativo ou funcionários de 
loja de conveniência. Já o Inter-
mediário deve ser feito por novos 
empregados que trabalham com 
abastecimento e que não pas-
saram por capacitação anterior. 
Já o mais novo, de Atualização, 
deve ser feito por quem já pas-
sou pelo Intermediário há pelo 
menos dois anos.

Atualização da NR-20 capacita 99 funcionários

Próximas turmas

JUNHO/REGISTRO
Treinamento: Integração (4h)
Data: dia 5 - Turma 3
Horário: 8h30 às 12h30
Local: local a ser definido
Valor para sócio: R$ 78,50 
Valor para não sócio: R$ 105

Treinamento: Intermediário (16h)
Datas: 5, 6, 7 e 8 - Turma 3
Horário: 8h30 às 12h30
Local: local a ser definido
Valor para sócio: R$ 209
Valor para não sócio: R$ 290

Treinamento: Atualização (4h) 
Datas: dia 5 (Turma 9), dia 6 (Turma 
10), dia 7 (Turma 11) e dia 8 (Turma 12)
Local: local a ser definido
Horário: 14h às 18h
Valor para sócio: R$ 78,50 
Valor para não sócio: R$ 105

JUNHO/SANTOS
Treinamento: Integração (4h)
Data: dia 19 - Turma 4
Horário: 8h3o às 12h30
Local: sede do Resan
Valor para sócio: R$ 50 
Valor para não sócio: R$ 78,50

Treinamento: Intermediário (16h)
Datas: 19, 20, 21 e 22 - Turma 4
Horário: 8h30 às 12h30  
Local: sede do Resan
Valor para sócio: R$ 156,50
Valor para não sócio: R$ 236

Treinamento: Atualização (4h) 
Datas: dia 19 (Turma 13), dia 20 
(Turma 14), dia 21 (Turma 15) e dia 22 
(Turma 16).
Horário: 14h às 18h
Local: sede do Resan
Valor para sócio: R$ 50 
Valor para não sócio: R$ 78,50
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A
Novidades

A exigência pelo novo mo-
delo da proveta de 100 mL, 
utilizada para medir a quan-
tidade de teor de etanol 
anidro na gasolina, entra 
em vigor em 4 de junho. O 
novo modelo é uma exi-
gência do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) e, 
segundo consulta feita ao 
órgão pela revista Postos & 
Serviços, não está prevista 
nova prorrogação do prazo. 

Segundo a advogada do 
Sindicombustíveis Resan, 
Carolina Dutra, a portaria 
não define penalidade es-
pecífica para quem for fla-
grado com o modelo antigo. 
“Pode ser aplicado desde 
uma advertência até uma 

multa simples, partindo do 
valor de R$ 1.500,00”.

O que muda?
De acordo com a Portaria 
528, de 3/12/14, as novas 
provetas devem conter 
certificado de calibração nos 
4 pontos, erro máximo de 
+/- 20 mL, ter base em vidro 
sextavada, tampa e boca 
esmerilhada, além de conter 
inscrições obrigatórias, 
como, por exemplo, a marca 
de aprovação do modelo. 

O prazo anterior, depois 
adiado para meados de 
2017, era dezembro do ano 
passado. Contudo, o Inmetro 
prorrogou a vigência devi-
do à grande demanda dos 
revendedores em âmbito 

nacional por fabricantes e 
importadores da proveta com 
tampa e boca esmerilhada. A 
prorrogação consta na Porta-
ria nº 453, de 11/10/16.

Preço
Segundo a assessoria de 
imprensa do Inmetro, duas 
empresas estão autoriza-
das a fabricar o produto e 
distribuí-lo para todo o País. 
São elas: Laborglas (11) 
2790-4222 e a RSL Cien-
tífica (41) 4114-0108. Os 
valores variam de R$ 350 
a R$ 500. A Leone Equipa-
mentos, empresa consulta-
da pelo Resan, revende a 
proveta no por R$ 373,00. 
Mais informações pelo tele-
fone (11) 3393-3636. 

Nova proveta de 100 mL vigora em junho

Todos os estabelecimentos paulistas terão 
que solicitar, a partir de agora, documento que 
comprove a maioridade do cliente para concre-
tizar a venda de produtos fumígenos e deriva-
dos do tabaco. É o que diz a Lei Estadual nº 
16.390, de 15 de março de 2017.

A comprovação poderá ser feita por meio de do-
cumentos com foto, como RG, CNH, identidades 
funcionais de entidades de classe; certificado de 
reservista; carteira de trabalho ou passaporte.

São considerados como produtos fumígenos e 
derivados de tabaco os cigarros industrializados; 
cigarros manuais; cigarrilhas; charutos; fumo picado; 
fumo em rolo; fumo para aspirar (rapé); papel de 
seda para enrolar cigarros; narguilé e seus acessó-
rios; tabaco para narguilé.

O descumprimento resulta em multa de 50 UFESPs 
(R$ 1.253,50). Na reincidência, a multa dobra (R$ 
2.507). No terceiro flagrante o estabelecimento será 
interditado por 48 horas e, depois, por 30 dias. 

Cigarro só com comprovação de maioridade

Atenção
A portaria não exige afixação de placa. 

Contudo, o Resan sugere que os 
associados afixem este modelo de comuni-
cado. Para solicitá-lo envie um e-mail para 

imprensa@resan.com.br.

A lei concedeu 
prazo até 15 de ju-
nho (90 dias) para 

adaptação dos 
pontos de venda de 

cigarros e demais 
produtos



FÓRUM DE
NEGÓCIOS

Venha ampliar seus conhecimentos sobre mercado, gestão, economia, 
equipamentos, conveniência e muito mais. Os principais profissionais 
do setor estarão reunidos aos representantes do governo e de 
associações para trazer à você os temas mais relevantes da atualidade.

ESPERAMOS POR VOCÊ NO PRINCIPAL CENTRO FINANCEIRO 

EXPECTATIVA 
PARA A EDIÇÃO 2017

MAIS DO QUE UM EVENTO, 
UMA OPORTUNIDADE 
DE NEGÓCIOS
Confira as distribuidoras participantes:

150 EXPOSITORES

16 MIL VISITANTES QUALIFICADOS

165 MILHÕES EM NEGÓCIOS GERADOS

Garanta a sua presença no evento oficial dos representantes de distribuição e revenda 
de combustíveis, equipamentos, lojas de conveniência e food service. Única no mercado 
da América Latina, a feira é a oportunidade ideal para as marcas que desejam estreitar o 
relacionamento com empresas locais, ingressar em novos mercados, investir na ampliação 
do negócio e se posicionar entre os líderes do setor. O evento apresenta as últimas 
tendências e novidades do segmento, incluindo produtos, serviços e tecnologias.

O MERCADO TODO SE ABASTECE AQUI.

Rod. dos Imigrantes, km 1,5  - São Paulo

São Paulo Expo
São Paulo • Brasil

15-17AGO

Revista Oficial Promoção e OrganizaçãoRealização LocalApoio Institucional

13ª Feira e Fórum Internacional

FAGGA I GL events Exhibitions | Tel: + 55 11 5067-1717 | + 55 21 2441-9100
expopostos@expopostos.com.br

TRAGA SUA MARCA E RESERVE O SEU ESPAÇO.

expopostos.com.br/EXPOPOSTOS/EXPOPOSTOS /EXPOPOSTOS
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Segurança

Na noite de 8 de abril, um carro explodiu durante o abastecimento 
de GNV em um posto de combustível do Rio de Janeiro. Este aci-
dente nos alerta para a seguinte pergunta: seja qual for o combus-
tível utilizado, como anda a operação e manutenção dos itens de 
segurança da sua empresa durante o abastecimento?

O primeiro cuidado deve estar com os frentistas, que obrigatoriamente precisam 
utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados, como o calçado 
com solado de borracha (não contendo pregos ou partes metálicas) e uniforme 
de algodão ou qualquer outro tecido não gerador de eletricidade estática.

A Norma ABNT NBR 15594-1 é considerada a bíblia para postos de combustí-
veis, pois estabelece os procedimentos mínimos para uma operação segura e 
ambientalmente adequada, assim como elaboração do plano de operação do 
posto revendedor, no que se refere ao abastecimento. O arquivo pode ser adqui-
rido direto no site: www.abnt.org.br.  

O item 5 especifica sobre as regras a ser seguidas durante o abastecimento 
de veículos. Só se deve iniciar quando não houver fonte de ignição na área 
de abastecimento e o motor do veículo estiver desligado. É proibido que 
clientes fumem próximo à bomba ou na pista. No caso de motocicletas e tri-
ciclos (item 5.2), o abastecimento não se inicia enquanto o motorista estiver 
sentado no veículo. 

Manual de Operações
A Fecombustíveis, o Sindicom e o IBP desenvolveram um ‘Manual de Opera-
ções Seguras e Ambientalmente Adequadas em Postos de Serviços’, com base 
nas normas propostas pela norma da ABNT e demais itens de segurança. É 
um arquivo mais extenso, mas que detalha passo a passo os procedimentos de 
segurança. Para conferir na íntegra, acesse o site do Resan (Coluna Acesso 
Rápido – Manual de Operações). Veja, agora, os principais cuidados a serem 
observados durante o abastecimento:

‘Cuidado’ faz parte da rotina



”

“

Frentistas
- Devem revisar diariamen-
te, ao início de cada turno, 
os procedimentos de emer-
gência e suas correspon-
dentes ações, de acordo 
com o Plano de Emergência 
do posto; 

- Alertar os clientes sobre os 
principais cuidados a serem 
observados na pista, como: 

a) Tráfego de veículos; 

b) Abastecer somente veícu-
los com motores desligados; 

c) Proibição de fumar; 

d) Proibição do uso de 
equipamentos eletroeletrô-
nicos, eletromagnéticos ou 
celulares ligados na área de 
abastecimento (cobertura do 
posto); 

e) Restrição de conversas e 
distrações.

Manutenção dos 
equipamentos
A aferição das bombas deve 
atender, na íntegra, as prescri-
ções das portarias do Inmetro, 
referentes ao perfeito funcio-
namento dos equipamentos 
medidores de abastecimento 
instalados no posto. Para 
cada bico aferido, deve ser 
providenciado o devido regis-
tro do volume e combustível 
utilizado na aferição, no qual 
devem constar a saída e o 
retorno para o tanque sub-
terrâneo do volume utilizado, 
nas mesmas quantidades. No 
caso de anormalidade consta-
tada na aferição, o responsá-
vel pelo posto deve paralisar 
a utilização do equipamento e 
comunicar à empresa autori-
zada para a manutenção. 

O posto que comercializa 
GNV é composto por estação 
de medição (onde é feita dis-
tribuição do gás para o posto); 
sistemas de compressão;  
tubulação de alimentação dos 
dispensers; e os próprios dis-
pensers, que são as unidades 
de abastecimentos dos veícu-
los, de medição do volume e 
da quantia a ser paga. Todos 
esses equipamentos também 
devem ser aferidos constante-
mente, por empresas especia-
lizadas.

Derramamento
Se houver derrame na pista, in-
terromper imediatamente a ope-
ração, iniciando prontamente a 

remoção do produto derramado 
com material absorvente, que 
deve ser manuseado e arma-
zenado adequadamente após 

sua utilização. O procedimento 
de resposta consta na norma 

ABNT NBR 15288.

Abastecimento  
(todos os combustíveis)
- No caso dos veículos de pas-
seio, verificar se o freio de mão 
está puxado;

- Motor e luzes de carros e 
motocicletas devem estar des-
ligados, assim como qualquer 
acessório elétrico;

- No caso das motocicletas, 
solicitar que o cliente desça 
do veículo. Não abastecer se 
houver recusa e informá-lo cor-
dialmente dos riscos de fogo se 
vazar combustível no motor;

- Durante o abastecimento, 
ficar atento à possibilidade de 
refluxo do combustível que 
pode provocar transborda-
mento pela boca do tanque. 

O motor das motocicletas, por 
exemplo, está posicionado logo 
abaixo do tanque. Portanto, um 
vazamento ou transbordamento 
pode evoluir para um incêndio, 
provocado pela temperatura do 
motor, ou por faíscas elétricas 
oriundas do seu acionamento/
funcionamento.

- Verificar se não há pessoas 
fumando ou com possibilida-
de de abrir chama próximo 
ao abastecimento (raio de 7 
metros); 

- Não abastecer após o trava-
mento da bomba;

- No caso de veículos com 
GNV deve-se localizar, dentro 
do compartimento do motor, o 
ponto de aterramento e conec-
tar o fio terra. 

Paralise imediatamente 
o abastecimento, caso 
um dos ocupantes do 
veículo esteja fuman-
do. Solicitar, educada-
mente, que o cigarro 

seja apagado para que 
o abastecimento possa 

ser reiniciado.

”
“Após a parada do 
veículo, verificar se o 
freio de mão puxado 
está puxado e com o 

motor e luzes desliga-
das. Caso necessário, 

solicitar ao motorista 
para fazê-lo. 
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