ANEXO IX - FICHA DE INFORMAÇÃO - POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL 1
1  Caracterização do Empreendimento
Razão Social:
Endereço:
Município:
Telefone:
Fax.:
Endereço Eletrônico:
Horário de Funcionamento:
Número de Funcionários:
Localização Geográfica:

Estado:

Latitude:

Bairro:

Longitude:

Atividade Principal:
Revenda de combustível, a varejo.
Pessoa para contato:
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
Endereço Eletrônico:
Função/Cargo:

Estado:
Fax.:

Bairro:

2  Descritivo do Empreendimento
 Características físicas, construtivas e operacionais das instalações:
- Localização em área urbana, ocupa uma área de 2.000 m2 e possui sistema de abastecimento
de gás natural veicular e 6 tanques metálicos subterrâneos, de armazenamento de combustíveis com as seguintes características operacionais.
- Descargas: de combustível à distância e com câmara de contenção.
- Boca de visita ao tanque: com câmara de contenção.
- Controle de estoque: manual.
- Tubulações: metálicas e não metálicas.
- Sistema de detecção de vazamentos: nenhum.
 Tancagem

Legenda Tipo :

Parede simples não metálica (PS)
Parede simples metálica (PSM)
Parede simples metálica com revestimento (PSMR)
Parede dupla metálica (PDM)
Parede dupla metálica com revestimento (PDMR)
Parede dupla metálico/não-metálico (jaquetado) (PDJ)

Produto : AC  Álcool comum
AA  Álcool aditivado
DC  Diesel comum
DA  Diesel aditivado
GC  Gasolina comum
GA  Gasolina aditivada
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 Principais produtos químicos e matérias primas:
- Álcool comum;
- Gasolina;
- Óleo diesel;
- Gás natural veicular.
 Volume de produto movimentado mensalmente:
- Álcool comum: 60 m3
- Álcool aditivado: 30 m3
3
- Gasolina comum: 60 m
- Gasolina aditivada: 40 m3
3
- Diesel comum: 30 m
- Diesel aditivado: 20 m3
Armazenamento e comercialização de GNV  Gás Natural Veicular.
Quantidade movimentada: 500 m3.
 Produtos fabricados:
Não Pertinente.
 Croqui do empreendimento na região:
 Croqui do empreendimento, na área:
 Croqui do empreendimento no interior do terreno (layout):
 Características da área circunvizinha ao empreendimento:
- Área residencial, com um supermercado às aproximadamente 30 metros de distância.
- Ao redor da instalação, as ruas são pavimentadas e providas de rede pública de esgoto e
sistema subterrâneo de drenagem de águas pluviais. Nas ruas circunvizinhas, também existem tubulações subterrâneas de cabos de telefonia e de gás encanado.
3  Informações Emergenciais
 Principais áreas e atividades de risco do empreendimento:
- Pátio de abastecimento e local onde ficam situados os tanques de armazenamento de combustíveis;
- Operação de descarga de combustíveis e abastecimento de veículo.
 Perigos relacionados à atividade:
- Incêndios;
- Explosões;
- Derrames acidentais de combustíveis;
- Vazamento subterrâneo de combustível, podendo contaminar o lençol freático e gerar atmosferas contaminadas com vapores inflamáveis em locais confinados.
 Infra-estrutura de atendimento às emergências:
O empreendimento possui Equipe de Pronto Atendimento à Emergências (EPAE), preparada para
o atendimento a eventuais acidentes.
4  Informações Gerais
Último teste de estanqueidade - Data: 02/04/03
Empresa: Ecologia.Tubulações Metálicas.
Armazenamento de óleo lubrificante: em tanque subterrâneo.
Tipo: Parede Simples.
Os funcionários da equipe de Pronto Atendimento a Emergências (EPAE) são treinados, semestralmente, com exercícios práticos de combate a incêndios, e também possuem cursos de primeiros socorros.
Não possui histórico de vazamento de combustíveis.
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5  Responsável pelo preenchimento
Nome:
Telefone:
Data:

Assinatura

