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O objetivo desta cartilha é além de apresentar a história, código de ética e 
política de gestão da empresa, informar, prevenir e alertar os revendedores 
de combustíveis sobre os procedimentos a serem adotados no desempenho 

da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. 

Esta cartilha não substitui o disposto nas leis e regulamentos. 

A revenda de combustíveis é uma atividade de utilidade pública, regula-
mentada pela lei 9.847/99 e exercida por postos revendedores que tenham 

registro de revendedor varejista expedido pela ANP.
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HISTÓRIA DA EMPRESA

Em 1996, Marcelo Rodrigues de Oliveira, que já atuava no ramo de revenda de com-
bustíveis, administrando desde 1989 um posto de combustível, de seu pai, localizado 
em Cianorte, Paraná, e três anos depois, em 1992, um TRR de sua propriedade, convi-
dou seu cunhado, Clóvis Pedroche, para esta parceria, onde constituíram a empresa 
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

No intuito de homenagear a cidade em que residem e o ramo de atividade que es-
colheram, fizeram a concatenação de partes das palavras CIANORTE e PETRÓLEO 
resultando assim a CIAPETRO.

ATUAÇÃO NO MERCADO NACIONAL
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POLÍTICA DE GESTÃO

QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda está comprometida com:

 � A melhoria contínua de seu atendimento visando o aumento da satisfação 
de seus clientes;                                    

 � A preservação do meio ambiente para a atual e futuras gerações; 

 � A saúde e segurança de seus colaboradores;

 � Promover os princípios da Responsabilidade Social dentro e fora da Ciape-
tro. 

 � Desta forma, foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 

 � Atender requisitos e expectativas dos clientes, respeitando todos os com-
promissos acordados com os mesmos; 

 � Privilegiar o bem estar dos seus colaboradores e a sua satisfação no traba-
lho, gerando oportunidades e contribuindo para o seu crescimento pessoal 
e profissional;

 � Prover locais de trabalho saudáveis e seguros, a fim de garantir a integridade 
física dos colaboradores e dos visitantes;

 � Proteger o meio ambiente, prevenindo o impacto ambiental de suas ativi-
dades;

 � Atender a legislação e outros requisitos aplicáveis;

 � Manter-se competitiva no mercado de combustíveis desenvolvendo a cultu-
ra da Responsabilidade Social.

Marcelo Rodrigues de Oliveira
Sócio Administrador
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CÓDIGO DE ÉTICA

As Relações de valor que existem entre o ideal moral traçado e os diversos campos da 
conduta humana podem ser reunidas em um único instrumento regulador.

Data de aprovação: 08/08/2008
Nº de aprovação: 001/2008 

Aprovado: Marcelo Rodrigues de Oliveira e Clóvis Pedroche.

INTRODUÇÃO

Nosso Código de Ética reúne as diretrizes que observamos em nossa ação profissio-
nal, para atingirmos padrões éticos cada vez mais elevados no exercício de nossas ati-
vidades. Mostra nossa identidade cultural e os compromissos que assumimos peran-
te todas as pessoas e órgãos que mantenham relação com nosso cotidiano. Com isso, 
esperamos aprimorar o relacionamento com clientes, fornecedores, colaboradores e 
demais segmentos da sociedade mais seguros ao interagirem conosco, procurando 
estreitar os laços de afinidade de idéias e valores.

Temos plena consciência de que estamos apenas no início de uma longa jornada 
e que ainda há um longo caminho a percorrer até alcançarmos nosso objetivo de 
trabalho. Porém, temos a certeza de que, caminhando junto com nossos parceiros, 
chegaremos ao limiar da excelência em qualidade de atendimento, sem deixar de 
lado uma série de responsabilidades sociais, o que deverá consolidar ainda mais a 
distinção da nossa empresa pela responsabilidade social que assumimos.

Assim, estamos mais uma vez valorizando a transparência, a integridade e o mútuo 
respeito entre todos, fazendo com que alcancemos padrões mais elevados da moral 
e ética, tornando a Ciapetro uma empresa sólida e absolutamente confiável em todos 
os sentidos.

OBJETIVOS DO CÓDIGO DE ÉTICA

Regulamentar e fazer funcionar a conduta pessoal e profissional dos administradores, 
gerentes e colaboradores da Ciapetro, bem como, as relações com seus fornecedores, 
clientes, concorrentes, prestadores de serviços, parceiros, sindicatos, governo e de-
mais segmentos da sociedade, solidificar a imagem da Empresa perante a sociedade;
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PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE ÉTICA

Ter conhecimento e consciência de que os princípios éticos se baseiam principal-
mente na honestidade, respeito, lealdade, dignidade, eficiência, cortesia e transpa-
rência, zelando sempre pelo meio ambiente, compromisso com a responsabilidade 
social, cumprindo e promovendo o estabelecido neste código de ética.

RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

Compromisso de comercializar os seus produtos com honestidade e transparência;

Oferecer tratamento digno e cortês e respeitar os direitos dos consumidores que 
confiam na qualidade de seus produtos;

Comercializar somente produtos de alta qualidade, dentro dos padrões esperados, 
visando à satisfação e a fidelização dos seus clientes;

Manter o sigilo das informações sobre nossos clientes, jamais se utilizando das mes-
mas sem autorização prévia.

RELACIONAMENTO COM SEUS FORNECEDORES

Adquirir produtos de fontes seguras e honestas, sendo o processo de contratação 
imparcial e transparente, sempre zelando pela qualidade e viabilidade econômica de 
seus contratados;

Honrar rigorosamente em dia com todos os seus compromissos contratuais, manten-
do vínculos de relacionamentos duradouros;

Priorizar o relacionamento com fornecedores que mantenham padrões éticos e mo-
rais compatíveis com os nossos;

Não se relacionar comercialmente com empresas que não estiverem cumprindo com 
a legislação em vigor;

Tratar seus fornecedores com lealdade, apreço e urbanidade, pois todo seu processo 
de fornecimento depende primariamente destes.

RELACIONAMENTO COM OS CONCORRENTES

Empregar somente meios legais e honestos no relacionamento com a concorrência, 
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mantendo sempre a civilidade esperada para tanto;

As informações sobre seus concorrentes são obtidas de maneira lícita e transparente, 
agindo, assim, em conformidade com as regras da concorrência.

Conquistar o mercado pelas suas qualidades e competência, jamais se valendo de 
meios ilícitos ou contrários à ética, a moral e aos bons costumes.

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE, 
ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS, SOCIAIS E RELIGIOSAS

Posicionar-se sempre de maneira a contribuir com os poderes públicos e organiza-
ções sociais que visem o interesse comum, priorizando a defesa dos direitos huma-
nos, atendendo aos princípios de justiça social;

Possibilitar a geração de emprego e renda;

Combater o trabalho infantil, de forma a não admitir qualquer tipo de contratação 
de produtos ou serviços de fornecedores que façam uso deste tipo de recurso, como 
também, daqueles que mantenham condições de trabalho desumanas.

Respeitar os valores culturais e as diferenças presentes na comunidade.

COMPROMISSOS COM O MEIO AMBIENTE

Realizar seus negócios com a responsabilidade social e ambiental, contribuindo, as-
sim, para o desenvolvimento sustentável;
Empenhar-se a fim de manter os padrões de excelência em meio ambiente, com o 
objetivo de garantir produtos e serviços adequados aos parâmetros traçados pela 
legislação ambiental vigente;

Favorecer, facilitar e contribuir com toda e qualquer ação promovida em favor do 
meio ambiente.

RELACIONAMENTO COM OS TRABALHADORES

Promover um ambiente de trabalho limpo, seguro, saudável que propicie o equilíbrio 
entre a vida profissional, pessoal e familiar de todos os trabalhadores;

Abertura para ouvir sugestões, visando melhorias dos processos internos da admi-
nistração;
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Possibilitar e contribuir no combate a toda e qualquer forma de preconceito, como 
cor, origem étnica, nacionalidade, posição social, idade, religião, estética pessoal, es-
tado civil, opinião, convicção política, ou qualquer outro fator individual;

Incentivar a liberdade de opinião e expressão de idéias entre seus profissionais, ob-
servada a postura pacífica, respeitosa, educada e de bons costumes;

Garantia de que as informações pessoais de seus colaboradores ficarão restritas a 
estes e aos responsáveis pela guarda de tais dados;

Preservar a igualdade de oportunidades entre seus colaboradores, observado o méri-
to individual de cada um, de forma a valorizar a capacidade e o desforço pessoal nas 
relações profissionais.

RELACIONAMENTO DOS COLABORADORES COM A 
CIAPETRO

Primar pela conduta íntegra e proba de seus colaboradores no exercício de suas ati-
vidades;

Não praticar qualquer conduta que possa vir a ferir, deliberadamente, a reputação de 
fornecedores, clientes e outros trabalhadores da Empresa;

Não solicitar, sugerir ou receber vantagens de qualquer espécie, utilizando-se de suas 
prerrogativas funcionais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Código de Ética da Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda abrange 
todos os colaboradores (funcionários) da empresa, sem excluir sócios, gerentes, ter-
ceirizados, estagiários e demais indivíduos que prestam serviços à Empresa.

Marcelo Rodrigues de Oliveira 
Clóvis Pedroche

Diretores da Ciapetro
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INFORMAÇÕES AOS POSTOS REVENDEDORES

EXIBIR A BANDEIRA

O posto revendedor é obrigado a informar ao consumidor, de forma clara e ostensiva, 
a origem do combustível comercializado. 
O posto poderá optar por exibir ou não a marca comercial do distribuidor fornecedor 
dos combustíveis (opções esta, que será publicada no sítio eletrônico da ANP). De 
acordo com a escolha, o posto terá uma das duas condições abaixo:

Posto bandeirado: Quando optar por exibir a marca comercial de um distri-
buidor, o posto deverá vender somente combustíveis fornecidos pelo distri-
buidor detentor da marca comercial exibida aos consumidores;

Posto bandeira branca: Quando optar por não exibir marca comercial de ne-
nhuma distribuidora, o posto deverá identificar, de forma destacada e de fácil 
visualização pelos consumidores, em cada bomba abastecedora, o distribui-
dor fornecedor do respectivo combustível. 

ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DE 
DISTRIBUIDORAS AUTORIZADAS

O revendedor varejista somente poderá adquirir combustíveis automotivos de pes-
soas jurídica que possua registro de distribuidor e autorização para o exercício da 
atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 
combustível e outros combustíveis automotivos. O registro e a autorização são con-
cedidos pela ANP.

ADOTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA

É dever dos postos revendedores varejistas zelar pela segurança das instalações, as-
sim como, pela saúde e segurança dos empregados, clientes e motoristas dos cami-
nhões-tanque. Para isso, devem seguir as recomendações:

 � O caminhão-tanque deve ter no mínimo dois extintores de pó químico de 
12 kg, capacetes, óculos de proteção, botas, placas com o indicativo NÃO 
FUME, cabo terra (cabo antiestático), lona abafadora, luvas de PVC, lanterna 
e fitas isolamento;
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 � O posto revendedor deve manter extintores em locais variados e de fácil 
acesso, tais como escritórios, quadros de força, ilha de bombas, casa de má-
quinas.

 � O posto deve ter equipes permanentemente treinadas para conter incêndio, 
alarmes, e ter facilidades para comunicação com o Corpo de Bombeiro.

PROVIDENCIAR AMOSTRA-TESTEMUNHA.

O distribuidor de combustíveis fica obrigado a fornecer amostra-testemunha repre-
sentativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo revendedor 
varejista em base de distribuição. 

Imediatamente após o carregamento do caminhão-tanque, as amostras-testemunha 
deverão ser coletadas na presença do revendedor varejista, ou de seus prepostos, 
de cada compartimento do veículo, devendo todos os envolvidos no procedimento 
assinar o formulário impresso na parte externa do envelope de segurança da amos-
tra-testemunha.

O revendedor varejista é responsável pela coleta da amostra-testemunha represen-
tativa do combustível recebido, no caso da entrega do combustível pelo distribuidor 
nos seus estabelecimentos. 

As amostras testemunha deverão ser coletadas na presença do distribuidor, ou pre-
posto, de cada compartimento do caminhão tanque, devendo todos os envolvidos 
no procedimento assinar o formulário de identificação da amostra testemunha.

A ANP requisitará, ao revendedor varejista a apresentação das amostras-testemunha 
em ações de fiscalização que incluam a coleta de amostra-prova, para fins de registro 
em Documentos de Fiscalização (DF). A requisição recairá em amostras-testemunha 
correspondentes aos últimos 3 (três) recebimentos de combustíveis anteriores à co-
leta da amostra-prova.

Fica facultada, ao revendedor varejista a apresentação das amostras-testemunha re-
quisitadas. A não apresentação das amostras-testemunha implicará, ao revendedor 
varejista a responsabilidade exclusiva pela qualidade do combustível verificada a 
partir da amostra-prova.

Resolução ANP nº 44, de 19.11.2013 – DOU 20.11.2013
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Formulário para Registro de Qualidade - RAQ

De acordo com a Resolução nº 9/2007 da ANP, o revendedor varejista fica obrigado a 
coletar amostra de cada compartimento do caminhão-tanque que contenha o com-
bustível a ser recebido, devendo reportar os resultados em formulário denominado 
“Registro de Análise de Qualidade”

Razão Social do posto revendedor:

CNPJ do posto revendedor:

Endereço do posto revendedor:

Bairro: Cidade/Estado:

Produto

Volume Recebido (litros)

Data da coleta

Distribuidor

CNPJ do Distribuidor

Transportador

Nota Fiscal do Produto

Placa do caminhão/reboque

Nome do motorista

RG do motorista

Nome do analista

RESULTADOS DA ANÁLISE

Aspecto

Cor

Massa específica a 20°C

Teor de álcool na gasolina

Teor alcoólico no AEHC

MANTER SEMPRE EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE E 
AFERIÇÃO

O posto revendedor varejista deve possuir e manter aferidos em perfeito estado de 
funcionamento:
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 � Materiais para a realização das análises da qualidade dos produtos comer-
cializados no Anexo desta cartilha;

 � Medida padrão de 20 litros aferida pelo INMETRO, para verificação dos equi-
pamentos medidores quando solicitada esta, verificando pelo consumidor 
no ato do abastecimento;

 � Régua medidora ou outro equipamento metrológico que permita a verifi-
cação dos estoques de combustíveis automotivos armazenados em seus 
tanques;

 � Termodensímetro de leitura, aprovado pelo INMETRO, instalado nas bombas 
medidoras de álcool etílico hidratado combustível (etanol hidratado com-
bustível), indicando no seu corpo as instruções de funcionamento.

CUIDADO COM O COMBUSTÍVEL ADULTERADO!

PRINCIPAIS ADULTERAÇÕES E NÃO-CONFORMIDADES 
CONSTATADAS NOS COMBUSTÍVEIS

Principais adulterações e não-conformidades constatadas nos combustíveis

Gasolina: As adulterações mais comuns na gasolina são decorrentes da adição ex-
cessiva de álcool etílico anidro ou da adição proibida de solventes e são detectadas 
como não-conformidades pela ANP nos ensaios de teor de álcool e destilação.

Etanol (álcool etílico): A maior incidência de não-conformidade verificada no álcool 
etílico hidratado combustível (etanol hidratado combustível) está no teor alcoólico.

A não-conformidade de álcool pode ser decorrente da adulteração do álcool etílico 
anidro combustível (etanol anidro combustível) devido à adição inadequada de água 
ou ao manuseio inadequado, que pode provocar a contaminação do álcool etílico 
hidratado por água. Problemas na sua produção e/ou armazenamento podem pro-
vocar alteração de pH e da condutividade de álcool etílico hidratado combustível 
(etanol hidratado combustível).

Diesel: A principal não-conformidade observada no óleo diesel está no seu aspecto, 
devido, possivelmente, à contaminação por outros produtos ou à presença de água 
nos tanques de armazenamentos. Uma das adulterações verificadas no óleo diesel 
é resultado da adição de produtos mais pesados, como óleo vegetal, ocasionando 
não-conformidade no ensaio da destilação.
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Principais consequências da presença de combustíveis 
adulterados e/ou não-conformidades nos motores:

 �  Resíduos em bicos injetores e válvulas

 �  Perda de potência

 �  Aumento de consumo

 �  Resíduos sobre as velas de ignição

 �  Batida de pino

MANTER NO POSTO O LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS (LMC)

O Livro de Movimentação de combustíveis (LMC) foi instituído pela Portaria DNC nº 
26, de 13/11/1992, para registro diário dos estoques e movimentação de compras e 
vendas de produtos.

Os LMCs referentes aos seis últimos meses devem permanecer nas instalações do 
posto revendedor à disposição da ANP.
É permitido o uso de formulários contínuos em substituição ao LMC, desde que 
sejam emitidos em relatórios diários, numerados sequencialmente e consolidados 
mensalmente, na forma de livro.

Para facilitar a conferência e a análise dos registros de movimentação dos produtos, 
inclusive para que o posto revendedor acompanhe a evolução de seus estoques e 

ATENÇÃO: Caso identifique o posto revendedor que forneceu o 
produto que originou os problemas acima relacionados, o consu-
midor poderá apresentar denúncia à ANP, por meios de Centro de 
Relações com o Consumo (CRC), Telefone 0800-970-0267 ou men-
sagens enviadas pelo sítio da ANP na internet, clicando na opção 
“Fale com ANP” e em seguida na opção “Envie sua denúncia”.
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desempenho comercial, recomenda-se a utilização de livros exclusivos para cada um 
dos combustíveis automotivos, ou consolidações mensais dos relatórios diários por 
produtos, para o caso dos postos informatizados.

Seja livro ou relatório diário a forma pelo posto para seu controle de movimentação, 
é obrigatória a elaboração dos termos de Abertura e Fechamento, conforme os itens 
II-a e II-b da Instrução Normativa ANEA à Portaria DCN nº 26/1992.

A eventual retirada, pela Secretaria de Fazenda, do livro e combustíveis LMC das ins-
talações do posto revendedor para análise deverá ser documentada. Este documen-
to terá validade até o fim de mês subsequente ao recolhimento do livro. Findo este 
período, o LMC deverá retornar ao estabelecimento.

INFORMAR AOS CONSUMIDORES SOBRE SEUS 
DIREITOS E RESPEITÁ-LOS

Para isso, o posto revendedor deve:

 � Garantir a qualidade dos combustíveis automotivos comercializados, na for-
ma da legislação específica;

 � Fornecer combustível automotivo somente por intermédio de equipamen-
to medidor, denominado bomba abastecedora, aferido pelo INMETRO ou 
por empresa por ele credenciada, sendo vedada a entrega no domicílio do 
consumidor;

 � Identificar em cada bomba de combustíveis automotivos, de forma destaca-
da, visível e de fácil identificação para o consumidor, o combustível comer-
cializado, informando se o mesmo é comum ou ativado;

 � Identificar a origem de produção da Gasolina, sendo ela refinada ou formu-
lada;

 � Alerta o consumidor, de maneira adequada e ostensiva, sobre a nocividade e 
periculosidade do uso inadequado do combustível automotivo;

 � Prestar informações solicitadas pelos consumidores sobre o combustível au-
tomotivo comercializado;

 � Exibir os preços dos combustíveis automotivos comercializados em painel 
na entrada do posto revendedor, de modo destacado e de fácil visualização 
à distância, tanto durante o dia quanto a noite. Os preços por litro dos pro-
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dutos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais, tanto 
nas bombas medidoras como no painel de preços, sendo que, no montante 
que resultar do valor de cada litro pelo número de litros adquiridos, a ser 
pago pelo consumidor, deverá ser desprezada a terceira casa decimal;

 � Exibir painel de preços com o padrão e as dimensões indicadas no desenho 
abaixo (Figura 1); 

Figura 01: Painel de preços padrão.
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 � Exibir em quadro de aviso com dimensões indicadas no desenho abaixo à 
direita, em local visível, de modo destacado, com caracteres legíveis e de 
fácil visualização, as informações contidas (figura 2).

Figura 02: Quadro de aviso padrão ANP

REALIZAR TESTE DE QUALIDADE DE PRODUTOS A 
PEDIDO DO CONSUMIDOR

É obrigação do posto revendedor realizar análises dos produtos em comercialização 
sempre que solicitar pelo consumidor. Para isso, o posto revendedor deve manter 
disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução ANP nº. 9, 
de 07/03/2007, artigo 8º).
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ATENÇÃO: O posto que não possuir os equipamentos necessários 
à verificação da qualidade, quantidade estocada e comercializada 
dos produtos poderá ser multado no valor de R$ 5.000,00(cinco mil 
reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confira os procedimen-
tos detalhados para realização dos testes de qualidade dos com-
bustíveis no Anexo desta cartilha.

PROIBIÇÕES AOS POSTOS REVENDEDORES

 � Alienar, emprestar ou permutar, sob qualquer pretexto ou justificativa, com-
bustível automotivo com outro revendedor varejista, ainda que o estabele-
cimento pertença à mesma empresa;

 � Condicionar a revenda de combustível automotivo ou a prestação de servi-
ço ao consumidor à revenda de outro combustível automotivo ou à presta-
ção de outro serviço;

 � Estabelecer limites quantitativos para revenda de combustível automotivo 
ao consumidor;

 � Misturar qualquer produto ao combustível automotivo.

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) têm a função 
legal fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos da Administração 
Pública direta e indireta da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, 
a atividade de revenda dos combustíveis. O objetivo é manter o funcionamento ade-
quado do abastecimento nacional de combustíveis, garantindo segurança e quali-
dade e, assim, promovendo o aumento da concorrência e da eficiência econômica.

A legislação prevê sanções administrativas para os infratores das normas que regu-
lam a atividade de revenda. Há vários tipos de sanções que podem ser aplicadas, 
desde multas e suspensão temporária do funcionamento do estabelecimento até a 
revogação da autorização para o exercício da atividade.

Os fiscais da ANP ou representantes dos órgãos públicos conveniados atuam em 
todo o País. Sua missão é verificar se a legislação está sendo cumprida. Com isso, as-
seguram que todos os postos revendedores estejam em posição igualitária de com-
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petição. Também garantem a segurança e a qualidade dos produtos revendidos e 
evitam a concorrência desleal.

No curso das ações de fiscalização, os agentes de fiscalização da ANP ou representan-
te de órgãos públicos conveniados deverão se identificar com credencial, informar a 
sua função e o objetivo da atividade a ser desenvolvida.

ATENÇÃO: Ao ter coletada(s) amostra(s) de produtos em ações de 
fiscalização realizadas por agentes de fiscalização da ANP ou por 
representantes de órgãos públicos conveniados com a ANP, o re-
vendedor deverá receber contraprova(s) da(s) coleta(s). O pos-
to revendedor tem o direito de utilizar essa(s) contraprova(s) em 
sua defesa, procedendo à solicitação formal de sua análise à ANP, 
quando entender necessário. A análise laboratorial das contrapro-
vas é direito do posto revendedor, que será responsável pelos cus-
tos das análises.

PROCEDIMENTOS PARA OS TESTES DE COMBUSTÍVEIS

TESTES NA GASOLINA

Materiais e reagentes utilizados:
 y Proveta de 1 litro
 y Proveta de 100ml com boca e tampa esmerilhadas
 y Densímetro para derivados de petróleo, com escala 0,700 a 0,750 g/ml; 0,750 

a 0,800 g/ml
 y Termômetro aprovado pelo INMETRO, com faixa de -10ºc a 50ºc
 y Tabela de correção de densidades e volumes
 y Reagente: Solução aquosa de cloreto de sódio a 10% (100g de sal para cada 

litro de água)

Especificações:
Aspecto: Límpido e isento de impurezas
Cor: Pode variar de incolor a amarela (gasolina C) ou verde, azul ou vermelha quando 
aditivada
Massa específica: A massa específica da gasolina a 20ºc (gasolina C e aditivada) não é 
especificada pela ANP e situa-se normalmente entre 0,7300 e 0,7700 g/ml
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Álcool etílico anidro combustível (etanol anidro combustível) na gasolina: O per-
centual de álcool etílico anidro combustível) na gasolina atualmente é de 27% ± 1. 

TESTE DO TEOR DE ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL (ETANOL ANIDRO 
COMBUSTÍVEL) NA GASOLINA.

Procedimentos:

1 21. Colocar 50 ml da amostra 
na proveta de 100 ml, previa-
mente limpa, desengordurada 
e seca.

2. Adicionar cuidadosamente a 
solução aquosa de cloreto de só-
dio (NaCl) a 10%, deixando es-
correr pelas paredes internas da 
proveta, até completar o volume 
de 100 ml.

Observação: A preparação da solução aquosa de cloreto de sódio a 10% deverá ser 
realizada diluindo-se 100g de sal em 1 (um) litro de água.

3

4

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

4. Deixar repousar por quinze minutos ou até a separação 
completa das duas camadas. O percentual de álcool na amos-
tra de gasolina pode ser facilmente calculado, sendo: V = Per-
centual em volume de álcool etílico anidro combustível (eta-
nol anidro combustível) na gasolina A = Aumento da camada 
aquosa. Resultado: V = (A x 2) + 1.
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TESTE DA MASSA ESPECÍFICA DA GASOLINA A 20ºC

Procedimentos:

1. Encher a proveta de 1 litro. 
Mergulhar o densímetro limpo e 
seco na proveta, de modo que 
o densímetro flutue livremente 
sem tocar o fundo os as paredes 
da proveta.

2. Introduzir o termômetro na 
amostra, tendo o cuidado de 
manter a coluna de mercúrio 
totalmente imersa. Uma vez es-
tabilizada a temperatura, man-
tendo o termômetro imerso na 
gasolina, efetuar a leitura e ano-
tar.

3. Fazer a leitura do densíme-
tro e do termômetro, no pla-
no da superfície do líquido. Em 
seguida, consultar a Tabela de 
Conversão das Densidades da 
Gasolina. Esta tabela converte a 
densidade para 20°C.

TESTES NO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 
COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL)

Materiais utilizados:
 y Proveta de 1 litro
 y Termômetro aprovado pelo INMETRO com faixa de -10ºc a 50ºc
 y Tabela de verificação do teor alcoólico
 y Densímetro para álcool, escala, 0,750 a 0,800 g/ml

Especificações:
Aspecto: Límpido e isento de impurezas
Cor: Incolor
Massa específica a 20ºc: 0,8076 a 0,8110 g/ml
Teor alcoólico: 92,6º INPM a 93,8º
Massa específica a 20/c com mistura de até 3% de gasolina: 0,8050 a 0,8110 g/ml
Teor alcoólico: 92,6° INPM (máximo)

1 2 3
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TESTE DA MASSA ESPECÍFICA E TEOR ALCOÓLICO

Procedimentos:

1 2 3

1. Encher a proveta de 1 litro 
com a amostra. Mergulhar o 
densímetro limpo e seco no pro-
duto, de modo que flutue livre-
mente sem toca o fundo ou as 
paredes da proveta.

2. Introduzir o termômetro, ten-
do o cuidado de manter a coluna 
de mercúrio totalmente imersa. 
Manter o termômetro imerso no 
produto, por dois (2) minutos, 
efetuar a leitura e anotar.

3. Fazer a leitura do densímetro 
e do termômetro, no plano da 
superfície do liquido. Em segui-
da, consultar a Tabela de Con-
versão das Densidades do Die-
sel (que converte a densidade 
para 20°C

Exemplo:

Dados da amostra examinada: densidade 0,8035 e temperatura 26,5ºc.

Massa específica
(Valor obtido na leitura do densímetro)  

Valor Corrigido para 
20°C

Graus INPM
(Teor alcoólico)

0,8020 0,8075 93,8

0,8025 0,8080 93,7

0,8030 0,8085 93,5

0,8035 0,8090 93,3

0,8040 0,8095 93,1

A especificação do álcool etílico hidratado combustível (etanol hidratado combustí-
vel) define que o teor alcoólico (graus INPM) estará conforme quando o seu resultado 
estiver no intervalo entre 92,6º INPM (mínimo) a 94,7° INPM (máximo).
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TESTES NO ÓLEO DIESEL E MISTURA ÓLEO DIESEL/
BIODIESEL

Materiais utilizados:
 y Proveta de 1 litro
 y Densímetro para derivados de petróleo com escala 0,800 a 0,850 g/ml e 0,850 

a 0,900 g/ml
 y Termômetro tipos ASTM 12ºc

Especificações:
Aspecto: Límpido e isento de impurezas;
Cor: Diesel BS 10: amarelo
 Diesel BS500: vermelho
Massa Específica a 20ºc:
 Diesel Interior: 0,820 a 0,880 g/ml
 Diesel Metropolitano: 0,820 a 0,865 g/ml

TESTE DA MASSA ESPECÍFICA DO DIESEL A 20ºC

1 2 3

1. Encher a proveta de 1 litro 
com a amostra. Mergulhar o 
densímetro limpo e seco no pro-
duto, de modo que flutue livre-
mente sem toca o fundo ou as 
paredes da proveta.

2. Introduzir o termômetro, ten-
do o cuidado de manter a coluna 
de mercúrio totalmente imersa. 
Manter o termômetro imerso no 
produto, por dois (2) minutos, 
efetuar a leitura e anotar.

3. Fazer a leitura do densímetro 
e do termômetro, no plano da 
superfície do liquido. Em segui-
da, consultar a Tabela de Con-
versão das Densidades do Die-
sel (que converte a densidade 
para 20°C).
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TESTES DE COR E ASPECTO

Material para teste:
 y Proveta graduada de 1 litro

Procedimento:
O teste consiste em encher a proveta com amostra do produto, observando a colora-
ção do líquido e a possível presença de impurezas.

RESULTADO DE CONFORMIDADE PARA COR

Gasolina: pode variar de incolor a amarela (gasolina C) ou verde, azul ou vermelha 
quando aditivada
Álcool: incolor 
Diesel BS 10: amarelo
Diesel BS500: vermelho 

Resultado de conformidade para impurezas: Ausência de impurezas.

DIESEL S10, TUDO O QUE VOCÊ QUERIA SABER MAS NÃO 
SABIA A QUEM PERGUNTAR!

Com comercialização obrigatória a partir de janeiro de 2013, o diesel S10 chegou aos 
postos, trazendo oportunidades de negócios para revenda, mas também demandan-
do cuidados especialíssimos.

Quando no final de 2008 um acordo judicial assinado pelo Ministério Público Federal, 
ANP, Petrobras, montadoras e demais partes estabeleceu a comercialização do S10 
(diesel com 10 partes por milhão de enxofre) a partir de janeiro de 2013, ninguém 
imaginava o tamanho da transformação que estava por vir. 

De lá pra cá, o mercado de distribuição e revenda passou por profundas mudanças. 
Primeiro, com a chegada do B5, diesel com 5% de biodiesel, a partir de 2010, que ace-
lerou o processo de formação de borra em tanques e filtros, obrigando toda cadeia a 
rever seus processos de armazenagem e transporte e a ANP a mudar a especificação 
do biocombustível, o que só ocorreu em 2012.

Em janeiro deste ano, teve início a comercialização em todo país do S50, até então 
restrito às áreas metropolitanas de Belém, Recife e Fortaleza e às frotas urbanas de 
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ônibus em cidades pré-selecionadas. Considerado um combustível de última gera-
ção e sensível à contaminação, a chegada do S50 já obrigou os postos a segregar (e 
limpar cuidadosamente) tanques, bombas e filtros. Agora, com o uso do S10, a tarefa 
fica ainda mais complicada, porque caminhões, saca-amostras e frascos de amostra-
-testemunha também precisarão ser separados para uso exclusivo. 

O QUE É S10?

O “S” vem de enxofre e o número 10 sinaliza a quantidade desse elemento no com-
bustível. Ou seja, o novo diesel contém 10 partes por milhão de enxofre, uma mudan-
ça radical se comparado ao diesel S500.  

Trata-se de um combustível de última geração, já vendido na Europa e fundamental 
para reduzir a emissão de material particulado e NOx. Estima-se que, quando uti-
lizado nos veículos novos, há uma redução de 10% a 15% na emissão de material 
particulado. 

A introdução do S10 decorre da antecipação da fase P7 do Programa de Controle 
da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), estabelecido pelo Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama), com o objetivo de reduzir as emissões veicu-
lares. 

S10 possui número de cetano de 48, acima, portanto, dos 42 do S500. Isso garante 
melhor partida a frio e redução de fumaça branca, por exemplo. O novo diesel traz 
também benefícios relacionados à proteção do motor, com relação ao desgaste e à 
formação de depósito.  O período de troca de lubrificantes pode ainda ser um pouco 
mais estendido.

QUEM PODE USAR?

Todos os veículos a diesel podem rodar com S10, velhos ou novos. Entretanto, aque-
les com o novo motor Euro 5 deverão abastecer com S10. Além disso, os ganhos de 
eficiência e os benefícios ambientais somente são alcançados quando o S10 é utiliza-
do nos motores novos.  

Repetindo para não deixar dúvidas: os veículos com motor Euro 5 devem ser abas-
tecidos com S10. Se o consumidor insistir, recuse a venda ou exija a assinatura de 
um termo de responsabilidade, no qual o proprietário do veículo reconhece que foi 
orientado pelo posto, mas mesmo assim quis abastecer com combustível diferente 
do especificado, assumindo assim qualquer ônus por eventuais defeitos apresenta-
dos pelo veículo. 
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QUAIS ALTERAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA VENDER O S10?

O S10 requer tanques, filtros e bombas 
segregados.
 
A ANP determina ainda a obrigação de 
todos os revendedores varejistas que 
comercializam óleo diesel de afixar em 
cada bomba abastecedora de diesel 
um adesivo plástico colorido, com um 
alerta aos proprietários de veículos no-
vos da fase P7 do Proconve.

QUAIS POSTOS VÃO COMERCIALIZAR O S10?

Todos os postos que se enquadrarem nos critérios da Resolução ANP nº 62/11 são 
obrigados a ter uma bomba de S10. 

Além desses, qualquer posto pode vender o diesel S10, desde que verificada a dispo-
nibilidade do produto junto à distribuidora e feitas as devidas segregações de tan-
ques, bombas e filtros. Não é necessário pedir uma autorização à ANP, basta apenas 
enviar uma atualização da ficha Cadastral, informando que passou a comercializar 
o S10. A alteração deve ser comunicada à Agência no prazo de 30 dias e o mode-
lo de documento pode ser encontrado no endereço: http://www.anp.gov.br/?p-
g=54867&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1349463745676.  

O QUE FAZER SE O POSTO ESTÁ OBRIGADO A 
COMERCIALIZAR, MAS A DISTRIBUIDORA NÃO 

ENTREGOU O PRODUTO?

A ANP orienta o revendedor a formalizar o pedido de S10 ao distribuidor e, caso con-
tinue sem receber o produto, informar oficialmente à Agência. A comunicação pode 
ser feita pelo número 08009700267 ou pelo próprio site da ANP (www.anp.gov.br).
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É POSSÍVEL DIFERENCIAR VISUALMENTE O S10?

O S10 tem uma coloração levemente amarelada, quase transparente. O diesel S500, 
desde 1º de julho, recebe o corante vermelho.  

SERÁ NECESSÁRIO CAMINHÃO EXCLUSIVO PARA 
TRANSPORTAR O PRODUTO?

É importante o uso adequado do compartimento, pois tanto a gasolina como os de-
mais tipos de diesel possuem teor de enxofre elevado, o que pode contaminar o S10. 
Até é possível carregar um produto seguido do outro, desde que o caminhão seja 
colocado numa região inclinada, garantindo que todo o produto escorra para a vál-
vula de saída.

De qualquer forma, antes de carregar com S10, é fundamental se certificar de que o 
compartimento está limpo e isento de resíduos e água.

O QUE MUDA NO PROCESSO DE DESCARREGAMENTO?

A principal recomendação é que se descarregue primeiro o diesel de baixo teor de 
enxofre, evitando assim que qualquer contaminação do mangote seja transferida 
para o seu tanque. 

Em decorrência do processo para redução de enxofre, o S10 possui também uma 
baixa condutividade elétrica, sendo suscetível, portanto, ao acúmulo de cargas elé-
tricas durante algumas operações, como bombeio ou filtragem. Para evitar acidentes, 
é fundamental o aterramento de tanques e caminhões-tanques.

O S10 TEM VALIDADE?

A princípio, não. Entretanto, a ANP não recomenda que qualquer diesel misturado ao 
biodiesel, caso dos produtos vendidos nos postos, fique mais de 30 dias armazenado. 
Por isso, o conselho é não trabalhar com estoques elevados e analisar periodicamen-
te o produto, para detectar se há turbidez, por exemplo. Caso detecte qualquer alte-
ração, contate imediatamente sua distribuidora e interdite a bomba.

É PRECISO REDOBRAR OS CUIDADOS COM 
DRENAGEM?

Sim. A presença de água cria o ambiente perfeito para a proliferação microbiana, 
especialmente na presença de biodiesel (material orgânico), e abre espaço para a for-
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mação das chamadas “borras”, que entopem filtros e bicos injetores e se acumulam 
no fundo dos tanques. Por isso, é importante drenar diariamente os tanques. 

A Petrobras chama atenção ainda para a necessidade de manter limpos os compar-
timentos dos bocais de abastecimentos dos tanques de armazenamento, proteger o 
respiro dos tanques, substituir periodicamente os elementos do filtro-prensa e dre-
nar diariamente a água do filtro coalescedor. 

O S10 AGRAVA OS PROBLEMAS DE CORROSÃO DOS 
EQUIPAMENTOS?

Nos Estados Unidos, que utilizam o S15 desde 2006. Existem estudos em andamento 
por lá para detectar as causas da rápida e severa corrosão que tem sido observada 
nos sistemas de tancagem e distribuição desse tipo de diesel desde 2007. Os resulta-
dos preliminares apontam que a presença de ácido acético, produzido por atividade 
microbiana, é a principal causa da acentuada corrosão. Tais microrganismos conse-
guem se reproduzir na presença de água, oxigênio e um material orgânico, que, no 
caso dos Estados Unidos, especula-se que seja o etanol, devido a contaminações cru-
zadas com biocombustível. 

O QUE É O ARLA-32?

Trata-se do Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (NOx) Automotivo e 
atua nos catalizadores dos veículos novos. É uma solução não inflamável, não tóxica, 
não perigosa, não explosiva, não nociva ao meio ambiente. 

Ele é demandado nos veículos que utilizam o Sistema de Redução Catalítica Seletiva 
(SCR, na sigla em inglês), basicamente caminhões e ônibus. Se esses veículos não usa-
rem o Arla-32, haverá elevação nas emissões de NOx e o sistema de monitoramento 
do motor irá reduzir gradualmente a sua potência. 

As pick-ups e alguns caminhões leves, no entanto, adotam o Sistema de Recirculação 
de Gases de Escapamento (EGR, na sigla em inglês), que não precisa do Arla-32.

O ARLA-32 REQUER CUIDADOS ESPECIAIS?

Sim. Evitar incidência de luz solar direta sobre o produto; nunca reutilizar embalagem 
para Arla-32; lembrar que o produto não é compatível com aço carbono, só aceita 
plástico (sem Aditivo) ou aço inoxidável. Além disso, o produto tem validade de seis 
meses a um ano, a depender do fornecedor.
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DIESEL S10, PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

INTRODUÇÃO

Você está recebendo um óleo diesel com teor de enxofre de 10 mg por kg de óleo 
diesel. Este combustível atende às mais recentes tecnologias de desenvolvimento 
de motores e controle de emissões poluentes, de acordo com o estabelecido pelo 
Proconve Fase P-7 (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotivos 
- Fase P-7), ajudando a preservar o meio ambiente e a qualidade do ar que respira-
mos. 

Esta fase exigiu que todos os veículos a diesel, produzidos a partir de 1º de janeiro 
de 2012, estivessem equipados com motores Euro 5 que foram disponibilizados com 
duas tecnologias: EGR ou SCR.

No sistema EGR (Exhaust Gás Recirculation), para frota leve de diesel, parte dos gases 
de escape retorna para a câmara de combustão e participam de um novo ciclo de 
queima junto com o novo volume de diesel injetado, reduzindo, dessa forma, o nível 
de emissões pelo sistema de escapamento.

No sistema SCR (Selective Catalityc 
Reduction), para frota pesada de 
diesel, um agente líquido redutor de 
NOx (óxidos de nitrogênio), denomi-
nada Arla-32, é injetado no sistema 
de escapamento, após a queima do 
diesel no motor, para reduzir os níveis 
de emissões.
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DICAS PARA A REVENDA

1. Antes do recebimento, certifique-se de que seu tanque e tubulações estejam lim-
pos e aptos a receberem este produto, evitando, assim, a mistura do Diesel S-10 com 
os demais tipos de diesel, o que poderia comprometer a especificação do mesmo 
estabelecida pela ANP.

O Diesel S10 precisará que todos os seus sistemas sejam segregados, inclusive, siste-
mas de filtragem, pois os resíduos de outros tipos de diesel poderão contaminá-lo.

Um pequeno tanque adicional é 
instalado no veículo para o abasteci-
mento do ARLA 32.

Nota: Aproveite e veja nessa cartilha as orientações para os procedimentos 
operacionais de manuseio e uso do Diesel S-10 no posto revendedor. 

IMPORTANTE: A atmosfera no interior de tanques enterrados é po-
tencialmente explosiva. Na presença de qualquer princípio de igni-
ção é possível a ocorrência de uma explosão. Por essa razão a boca 
de visita do tanque não deve ser aberta para limpeza do mesmo. A 
norma brasileira da ABNT restringe a entrada em tanque subterrâ-
neo para poucas atividades e, mesmo assim, sendo realizadas por 
firmas altamente especializadas, não inclusa a entrada neste espa-
ço confinado para a limpeza dos tanques.

Vale ressaltar que em toda e qualquer coleta de amostra para retenção ou análise, o 
material a ser utilizado (provetas, saca-amostras etc.) deve ser de uso exclusivo para o 
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diesel S-10. Caso isso não seja possível, esses equipamentos deverão ser lavados com 
o próprio S-10, diversas vezes, antes do seu uso. O volume residual da lavagem deve-
rá ser descartado no tanque de diesel com teor de enxofre superior (ex: diesel S-500).

2. Quando da mudança do tanque de qualquer outro tipo de diesel para o Diesel 
S-10, providenciar a troca do elemento filtrante, evitando, com isso, a contamina-
ção do produto no abastecimento dos veículos. Nunca se esquecer de providenciar 
a troca periódica do elemento filtrante de acordo com a especificação do fabricante. 
 
Se o tanque que venha a ser utilizado para o S-10 tiver sido utilizado anteriormente 
para a comercialização do diesel S500, o mesmo deverá passar por processo de lim-
peza adequado.

3. Jamais inicie a descarga do caminhão tanque (CT) sem antes certificar-se de que o 
ponto de descarga corresponde ao tanque do diesel S-10.

4. Manter os tanques drenados periodicamente, para a eliminação de qualquer água 
formada pela condensação da umidade do ar dentro dos tanques, a fim de manter o 
produto dentro das especificações e prevenir a formação de borras.  

5. Realizar os procedimentos de controle da qualidade no recebimento do produto 
(aspecto, cor, densidade).

6. Atentar para o comprimento de todas as resoluções da ANP que tratam do diesel.
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ATIVIDADES DO OPERADOR / GERENTE

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS NO RECEBIMENTO 
DO PRODUTO

1. Na chegada do caminhão tanque:

 � Auxiliar o motorista para que o mesmo estacione de modo que o veículo 
possa ser retirado imediatamente em caso de emergência, sem a necessida-
de de manobras bruscas ou marcha ré;

 � Verificar se o motorista, ao estacionar, desligou o motor e todo o equipa-
mento elétrico, inclusive o rádio e outros;

 � Solicitar ao motorista a nota fiscal e conferir os seus dados.

2. Na operação de conferência do caminhão tanque:

 � Não utilizar equipamentos ou peças metálicas de ferro que possam provocar 
faíscas, tais como: celulares, lanternas, isqueiros, ferramentas de ferro, etc.;

 � Subir no CT cautelosamente, de forma a evitar quedas, para a certificação de 
que as escotilhas, assim como as válvulas de saída, estejam lacradas. Antes 
de subir, verificar se os calçados são adequados, com solas antiderrapantes e 
sem pregos ou partes metálicas que podem causar faíscas.

 � Verificar, também, se existem pedriscos ou qualquer outro material preso no 
solado, que possa gerar centelhas ao se atritar com o costado do CT;

 � Verificar se o produto se encontra na seta e, em seguida, retirar amostra com 
um saca amostra de alumínio, para a execução dos testes estipulados pela 
ANP, mantendo-se em pé, contra o vento e minimizado sua exposição aos 
vapores;

 � Mostrar ao motorista a boca do tanque que irá receber o produto, visando 
evitar problemas de contaminação;

 � Não esquecer da verificação de espaço disponível para a descarga, evitando 
derrame de produto. Caso exista sistema de medição automática, faça a lei-
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tura na presença do motorista. Anote o volume descarregado para o correto 
preenchimento do LMC.

O QUE O REVENDEDOR DEVE VERIFICAR NAS 
ATIVIDADES DO MOTORISTA DO CT

Em Tanques com Dispositivo de Descarga Selada (recomendada pela ABNT)

1. Preparação para descarga do produto do caminhão tanque:

 � Checar a NÃO existência de qualquer fonte de ignição no local, principal-
mente a presença de equipamentos elétricos, tais como: geladeiras, freezer 
etc., providenciando que os mesmos sejam desligados;

 � Isolar toda área com cones, proibindo a permanência de pessoas no lo-
cal. Os cones deverão ser posicionados, no mínimo, a três metros do lo-
cal de descarga, assegurando que a placa de advertência com os dizeres: 
“PERIGO! AFASTE-SE”, esteja em local bem visível;

 � Posicionar os extintores de incêndio 
(um do posto e outro do CT) próximos 
do local da descarga;

 � Conectar primeiramente a extremi-
dade do mangote do CT com o “ca-
chimbo” ao bocal do tubo do tanque 
subterrâneo, garantindo uma descar-
ga selada, sem possibilidade de der-
rames;

 � Somente depois de conectar no bocal do tanque, providenciar a conexão de 
engate rápido do mangote à válvula de saída do compartimento que será 
descarregado;

 � Conectar o cabo terra primeiramente ao bocal do tanque subterrâneo ou ao 
ponto de aterramento indicado na instalação;

 � Conectar a outra extremidade do cabo terra à placa de aterramento do CT; 

 � Iniciar a descarga observando se não há vazamentos nas conexões.
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2. Operação de descarga do produto do caminhão tanque:

 � Romper os lacres e abrir lentamente a válvula de fundo do caminhão, obser-
vando cuidadosamente a potencial ocorrência de algum vazamento, situa-
ção na qual a descarga deve ser imediatamente paralisada;

 � Manter-se todo o tempo junto à área de descarga para poder atuar em qual-
quer eventual emergência;

 � Finalizada a descarga, drenar o compartimento do CT de modo que todo o 
produto contido seja escoado. Esta drenagem deve ser preferencialmente 
feita através do próprio mangote de descarga. Na necessidade de usar para 
drenagem o balde de alumínio, ou feito de outro metal que não gere cente-
lha, este deve estar devidamente interligado ao CT pelo cabo terra; jamais 
use baldes de plástico ou similar;

 � A amostra que foi retirada para análise do produto, no início da operação, 
deve ser devolvida ao mesmo compartimento do tanque subterrâneo do 
posto que foi efetuado a descarga;

 � Caso a drenagem do CT e do produto utilizado para análise seja despeja-
da no balde metálico (alumínio), interligar o balde à boca do tanque com o 
cabo terra para descarregar o produto no tanque. Deverá ser utilizado funil 
apropriado (alumínio), também devidamente aterrado.

Em Tanques sem Dispositivo de Descarga Selada (Atenção: Não recomendados 
pela ABNT)

Os procedimentos a serem adotados, neste caso, devem ser os mesmos que no caso 
anteriormente descrito, com os seguintes cuidados adicionais:

1. Encaixar o mangote o máximo possível no 
tubo de descarga da boca do tanque colo-
cando uma ampla lona de proteção para a 
redução da saída dos vapores inflamáveis. 
Somente, então, engatar a outra extremi-
dade na válvula do CT.

2. Feito isto, o caminhão está pronto para que a descarga seja iniciada. O mo-
torista deverá romper os lacres e abrir a válvula de fundo do compartimento 
a ser descarregado, observando durante a operação de descarga se não há 
vazamentos nas conexões.
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FRENTISTAS

Antes de iniciar o abastecimento de um veículo a diesel, certifique-se com o motoris-
ta/proprietário se o motor é Euro 5, pois o mesmo só poderá operar com Diesel S-10. 

Veículos mais antigos até poderão ser abastecidos com o Diesel S-10, mas não resul-
tará em vantagem ambiental nas mesmas proporções da verificada na nova frota P-7.

Os motores Euro 5 disponibilizados com a tecnologia SCR necessitarão, também, do 
ARLA 32.

ATENÇÃO:  Jamais faça a inversão da ordem das ligações do cabo 
terra e acoplamento do mangote: primeiro o tanque e, depois, o 
CT, pois uma centelha gerada na boca do tanque pode provocar 
explosão seguida de incêndio.

OBSERVAÇÕES

1. Em caso de tempestade com raios, toda operação de descarga deve ser sus-
pensa imediatamente, pois existe o risco de descargas atmosféricas. 

2. Após o início da descarga, o motorista jamais deve se afastar do local da 
descarga e deve certificar-se da ausência de vazamentos no mangote e nas 
conexões: por menor que sejam, interrompa a operação imediatamente. So-
mente reinicie a operação quando solucionado o problema. 

3. Caso ocorra a desconexão de uma das extremidades do cabo de aterramen-
to, interrompa o fluxo de produto, refaça a ligação do cabo de aterramento 
e só após esse procedimento prossiga com a descarga. 

4. Prestar atenção aos respiros dos tanques durante toda a operação. No caso 
de aparecimento de produto, paralise imediatamente a descarga. 

5. Concluída a descarga, certifique-se de que o mangote será retirado primei-
ramente no CT, para que o produto nele contido seja escoado para o tanque. 

6. No caso de descarga à distância, jamais abra a boca direta do tanque do 
posto para facilitar a descarga do CT ou para o acompanhamento do enchi-
mento do tanque.
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O que é ARLA 32? 

É a sigla de “Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo” É um reagente líquido, à 
base de ureia técnica, específico para aplicação veicular, injetado no duto de escape 
por um sistema de dosagem. 

ATENÇÃO: o ARLA 32 não é um aditivo! Jamais deverá ser mistu-
rado diretamente ao diesel! O ARLA 32 possui um tanque próprio 
instalado no veículo.

NO CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE A DISTRIBUIDORA.

MOTORISTAS

Usuários dos veículos com motores Euro 5

É de fundamental importância que o usuário siga as orientações do fabricante do seu 
veículo, para o cumprimento das legislações ambientais e para desfrutar de maior 
durabilidade do motor de seu veículo.

Você, motorista, deve zelar pelo correto abastecimento do Diesel S-10 e, no caso da 
tecnologia SCR, também do ARLA 32.

Verifique a identificação da bomba abastecedora do S10 no posto.
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DIESEL B, ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS

MANUSEIO E ARMAZENAGEM 

Com a criação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, em 2004, e a 
aprovação da Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005, o governo brasileiro introduziu o 
biodiesel na matriz energética nacional.

Desde 1º de janeiro de 2010, todo o óleo diesel veicular comercializado passou a ter 
em sua composição o biodiesel, hoje a mistura é de 7%. Essa mistura é denominada 
Óleo Diesel B e, assim como combustível fóssil, requer cuidados no seu manuseio de 
forma a garantir a manutenção da sua qualidade ao longo de toda a cadeia de abas-
tecimento – desde a produção até o consumidor final.

Esta cartilha visa trazer orientações sobre os procedimentos a serem aplicados no 
manuseio, transporte e armazenagem de Óleo Diesel B. Representantes de governo, 
mercado e academia participaram de sua elaboração, de forma a conferir-lhe confia-
bilidade e viabilidade prática no seu atendimento.

Em meio a esse processo de conhecimento aprendizagem acerca do combustível, é 
muito importante que não seja a única fonte de informações adotada pelo mercado, 
sendo necessária a busca contínua das melhores práticas em relação ao tema. 

Da mesma forma, faz-se necessário ressaltar que a adoção das orientações presentes 
nessa cartilha possui caráter voluntário, não sendo alvo de ações de fiscalização da 
ANP.

É fundamental que toda cadeia de abastecimento atende para o fato de que os 
cuidados inerentes ao manuseio e ao armazenamento do óleo diesel A, 100% de 
óleo diesel de petróleo, sejam incorporados na sua totalidade ao óleo diesel B. 
Adicionalmente, deve-se salientar que a aquisição e uso da norma ABNT NBR 15.512 
faz-se imprescindível, considerando que estabelece os requisitos e procedimentos 
para o armazenamento, transporte, abastecimento e controle de qualidade de bio-
diesel ou mistura de óleo diesel/biodiesel.

A adoção e efetiva aplicação da referida norma pelos agentes do mercado é indis-
pensável para garantir a qualidade do combustível, minimizando a contaminação 
por impurezas, degradação microbiológica, oxidativa e a formação de borra. É pri-
mordial, ainda, que o biodiesel recebido para realização da mistura com óleo diesel 
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A esteja dentro da especificação estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP. 

PARTE UM – O que preciso saber sobre estocagem e transporte? 

 � O óleo diesel B deve ser estocado preferivelmente pelo prazo de até um mês:

 � O combustível estocado por período superior, considerando suas condições 
de armazenagem, pode deteriorar-se, apresentando formação de material 
insolúvel;

 � A presença de material insolúvel no combustível pode levar à obstrução de 
filtros e injetores, além de favorecer a formação de depósitos no sistema de 
combustão e a ocorrência de corrosão;

 � Os tanques utilizados na armazenagem devem apresentar-se limpos, secos 
e protegidos de luz e temperaturas extremas. Busca-se com isso evitar a oxi-
dação do combustível ou a incorporação de contaminantes.

 � O armazenamento pode ocorrer em tanques subterrâneos ou aéreos, de-
vendo ser observada a temperatura à qual o combustível será submetido;

 � Deve-se evitar a exposição do óleo diesel B a substâncias incompatíveis, 
buscando-se desta forma minimizar a sua degradação.

 � Também deve ser evitado o contato do óleo diesel B com materiais incom-
patíveis, como certos tipos de elastômeros e metais, de forma a minimizar a 
incorporação de contaminantes ao combustível.

 � O biodiesel e suas misturas com óleo diesel A poderão apresentar forma-
ção de sedimentos decorrentes de reações de oxidação, quando em con-
tato com materiais a base de cobre, chumbo, titânio, zinco, aços revestidos, 
bronze e latões. Portanto, o uso desses metais deve ser evitado, tanto no 
transporte, como no armazenamento do referido combustível;

 � O biodiesel é compatível com aço carbono, aço inoxidável e alumínio;

 � Após a lavagem de tanques, tubulações, bombas e filtros, o óleo diesel B 
deve ser circulado por todo o sistema, em volume adequado para carrear 
resíduos remanescentes. Em seguida, deve-se drenar todo esse volume de 
forma a preparar o tanque para o recebimento do produto;



Cartilha do Posto Revendedor - 1ª Edição - 2017
41

 � O biodiesel pode dissolver ferrugem e outras impurezas provenientes de 
tanques de armazenagem e transporte e, apesar dos efeitos destes conta-
minantes serem menores no óleo diesel B, pelo seu baixo teor de biodiesel, 
faz-se necessária a checagem dos filtros periodicamente, de forma a inibir 
sua obstrução;

 � A presença de ar nos tanques de armazenagem pode favorecer a oxidação 
do combustível. Portanto, como medida preventiva é importante manter os 
tanques no limite máximo permitido, reduzindo assim a quantidade de ar 
em contato com o combustível;

 � É muito importante garantir a contínua renovação do conteúdo dos tanques 
de estocagem para limitar a presença de combustível envelhecido.

 � A drenagem de produto remanescente no fundo do tanque de armazena-
gem, para a retirada de água, material microbiológico ou outras impurezas 
deve ser feita semanalmente.

PARTE DOIS – Como prevenir a absorção de água pelo biodiesel.

O biodiesel, por sua natureza química, possui certo grau de higroscopicidade. Essa 
característica tende a favorecer a incorporação de água ao produto, o que deve ser 
definitivamente evitado.
 
Quando o biodiesel é misturado ao óleo diesel A, a água dissolvida no primeiro pode 
passar para a fase livre. A presença de água livre pode favorecer a formação de de-
pósitos, tanto decorrentes da borra química, quando do crescimento microbiano de 
bactérias e fungos, podendo provocar o entupimento de filtros e corrosão metálica. 

Portanto algumas medidas preventivas devem ser incorporadas ao manuseio do 
combustível:

 y Checar se os tanques e compartimentos de armazenagem e transporte estão 
isentos de água antes do abastecimento com o óleo diesel B.

 y Checar periodicamente a presença de água principalmente no fundo dos tan-
ques.

 y Sempre que possível, manter os tanques de armazenamento na capacidade 
máxima permitida para minimizar a presença de oxigênio e vapor d’água.

 y Drenar equipamentos e veículos que não serão usados por longos períodos, 
de forma a se evitar o acúmulo de água e a deterioração do combustível.
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 y Analisar, frequentemente, amostra de seu combustível para verificar sua quali-
dade, bem como a presença de microrganismos contaminantes. 

Saiba mais sobre normas do setor acessando o sítio da ANP na internet, www.anp.
gov.br
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