PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE PRODUTOS
LEMBRETES:
Os procedimentos servem para garantir a segurança de todos envolvidos na descarga dos produtos. Com sua aplicação
correta também são minimizadas as possibilidades de erros na descarga e consequentemente contaminações do meio
ambiente e dos produtos.
É importante executar e conferir se todos os procedimentos foram adotados corretamente antes de cada descarga, os
motoristas devem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI).
Em caso de não conformidade nos procedimentos, entre em contato conosco.

1.

Orientar o motorista do caminhão-tanque que estacione o veiculo em local nivelado e o mais próximo possível do local de descarga;

2.

Solicitar ao motorista a apresentação da NF-e. Conferir todos os dados, principalmente se os produtos e quantidades
estão de acordo com o pedido;

3.

Conferir se a numeração e cor dos lacres estão conforme descritos na nota fiscal. Os mesmos devem estar intactos e
sem sinais de violação;

4.

Conectar o cabo-terra, sempre conectando primeiramente na tomada de aterramento do posto e posteriormente no
caminhão-tanque;

5.

O motorista deverá isolar a área, utilizando seus cones e placas de sinalização, só poderá iniciar a descarga usando
seus EPI´s;

6.

Antes de iniciar a descarga, conferir juntamente com motorista, se o nível do produto coincide com a seta de verificação do caminhão-tanque;

7.

Escorrer pela tubulação de saída de cada compartimento, de 20 a 40 litros do produto em balde de alumínio afim de
eliminar qualquer impureza existente na tubulação;

8.

Do último balde escorrido, coletar um litro do produto para realização das análises exigidas, também deverá ser coletada a amostra que será utilizada para guarda conforme Resolução ANP 44/2013 (apenas para cliente CIF);

9.

Após confirmar que o produto está dentro das especificações, iniciar a descarga, certificando-se de que todos os procedimentos de segurança foram adotados e que há espaço suficiente no tanque recebedor.

10. O motorista deve permanecer próximo a descarga, durante toda a operação, para caso seja necessário interromper a
operação.
11. Após o termino da descarga, certifique-se que foi totalmente concluída, inspecionando as partes internas do compartimento do caminhão, também é necessário realizar uma nova drenagem para verificar possível remanescente de
produto, bem como se o mangote utilizado para descarga foi totalmente esgotado para dentro do tanque recebedor.
12. Caso o CT necessite mudar de lugar para nova descarga, relocar todos os itens de segurança, repetindo todas os procedimentos de segurança.
13. Efetue a medição final do tanque recebedor, a fim de obter o volume e apurar a quantidade da descarga. O resultado
servirá apenas para verificar se a quantidade recebida está coerente com a quantidade descrita na NF-e, pois a régua
de medição e o tanque recebedor não são aferidos por órgãos oficiais, os compartimentos do caminhão tanque são
aferidos por órgão governamental.
14. Preencher o envelope da amostra testemunha e assiná-lo juntamente com o motorista, o envelope deverá ser lacrado
na presença do motorista;
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15. Assinar e carimbar o comprovante da entrega. Se não possuir carimbo, assinar de forma legível e informar o numero
do RG do recebedor do produto no cliente.

