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•Téc. de Segurança - Petrobras Distribuidora S.A. 

[GPA/GAPOA] 

•Certif. PROMINP/Petrobras – Supervisor Técnico em 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 







BR Aviation 

•Unidade de negócios da Petrobras Distribuidora – Segmento 

de Aviação; 

 

•Qualidade assegurada, atendendo às especificações 

internacionais; 

 

•Rígidos padrões e procedimentos técnico-operacionais; 

 

•Líder no mercado de aviação, com cerca de 62% de market-

share; 

 

•Presente em mais de 100 aeroportos. 



15 bilhões de anos: origem do 
universo/Átomos/elétrons  [falaremos de eletricidade 
estática] 
 200 milhões de anos Petróleo [afinal, eu não estaria 
falando aqui se não fosse ele]  
 300 mil à 50 mil: Fogo [uso racional] Dois aspectos: 
1. Aliado: afinal, nossos motores são a combustão; 
2. Inimigo: incêndio. 
 4500 a.C. Roda c/ eixo [uma das máquinas simples] 
mencionada aqui devido à revolução tecnológica 

Cronologia [linha do tempo] do roteiro da 
apresentação ou por onde andaremos 



 200 anos - [automóveis] 
 110 anos - Aviação [Irmãos Wright - 1903 
e Santos Dumont - 1906]  
1953 -  Petróleo Brasileiro S.A. 
[PETROBRAS] 
1971 - Petrobras Distribuidora S.A. 
 



Líquidos Inflamáveis e 

Combustíveis: Características, 

Propriedades e Riscos 



 
 AVGAS [GAV - Gasolina de aviação] 

 
 JET – A1 [QAV – Querosene de aviação] 

Principais combustíveis de aviação 



PARA LEMBRAR DA ORIGEM DO 

COMBUSTÍVEL  



AVGAS - GAV 





PONTO DE FULGOR 



LIMITE DE EXPLOSIVIDADE 



  

15 

INFLAMÁVEL 

RICA 

POBRE 



 

FOGO 

é o mesmo que 

INCÊNDIO? 
 



FOGO A PARTIR DE VAPOR E IGNIÇÃO 



FOGO 



MOTOR À COMBUSTÃO 



Incêndio 

Buncefield - 2005 



BUNCEFIELD - 2005 



INCÊNDIO EM AERONAVE 

Boeing 737 - 2004 

• VÍDEO 



CAUSAS 



ELEMENTOS DO FOGO 



ELEMENTOS DO FOGO 



FONTE DE IGNIÇÃO (Calor)  

TRIÂNGULO DO FOGO 



Fontes de Ignição  

  

 

DEFINIÇÃO 

 

 Energia térmica necessária  e suficiente (em 

intensidade adequada) para ativar a reação entre 

combustível e oxigênio. 

 

OBS: a quantidade de calor necessária para a 

combustão é característica de cada combustível. 

    

 



  
 

 

  

 

Diversas fontes 

Chama  

Fricção ou atrito 

Centelha: elétrica ou mecânica   

Eletricidade Estática 

 EXEMPLOS 



  
 

 

  

 

Solda e corte em metais 

 EXEMPLOS 



  
 

 

  

 

Descargas atmosféricas 

 EXEMPLOS 



  
 

 

  

 

 Líquidos e gases quando movimentados geram e 

podem reter cargas elétricas (eletricidade estática). 

 

Caminhões de abastecimento e aeronaves em 

movimento produzem eletricidade por fricção [elet. 

estática] no atrito com o ar.  

 

 Operações de enchimento de tanques e recipientes, 

carregamento e descarga de caminhões, vagões, 

aeronaves e embarcações, podem gerar descargas 

eletrostáticas. 

 ELETRICIDADE ESTÁTICA  



  
 

 

  

 

 GERAÇÃO DE ELETRICIDADE 

 RETENÇÃO DA ELETRICIDADE 

 DESCARGA  ELETROSTÁTICA 

 IGNIÇÃO DA MISTURA INFLAMÁVEL 

Geração de Energia Eletrostática 



  
 

 

  

 

 Intensidade de Cargas – Eletricidade Estática 

T
a
n

q
u

e
 

T
u

b
u

la
ç
ã
o

 

In
te

n
s

id
a

d
e

 d
a

s
 c

a
rg

a
s

 e
le

tr
o

s
tá

ti
c

a
s

 

B
o

m
b

a
 

F
il

tr
o

 

M
e
d

id
o

r 

C
a
m

in
h

ã
o

 

Componentes do sistema 



CARGAS ELÉTRICAS 

 

 

       Geração  

 

 

       Retenção            Descarga Eletrostática 

 

 

                                                 

         IGNIÇÃO  

Ação de Ignição 



GERAÇÃO E DESCARGA DE ELETRICIDADE 

ESTÁTICA 



DEMONSTRAÇÃO DE GERAÇÃO E DESCARGA DE 

ELET. ESTÁTICA 



PREVENÇÃO 

• Cabo antiestático [cabo de aterramento]: 

equipotencializa [equilibra] as cargas [da 

aeronave e da bomba, do CTA, ou ainda, do 

recipiente contendo o combustível] evitando 

centelhas. 

 

• Procedimentos básicos de operação: 

sinalização e confirmação do tipo de 

combustível. 



USO DO CABO ANTIESTÁTICO 



EQUÍLBRIO DAS CARGAS EVITA A 

FORMAÇÃO DE FAGULHAS 



Todo recipiente que vier a conter 

combustível deve ter cabo antiestático 

[cabo-terra]  



USE SEMPRE 

Recipientes feitos com materiais condutores podem ser 

aterrados, o que reduz a formação de eletricidade estática  



EVITE 

Aterramentos não são eficientes em materiais plásticos, como PVC, 

PET, entre outros, que não são condutores.  



FOGO BOCA DO TANQUE DE GASOLINA 



ARCO AMPLIADO  



CUIDADOS ADICIONAIS 

• Atenção ao uso do telefone celular, que pode 

se converter numa fonte de ignição [p. ex.: 

queda],  não considerando a micro centelha da 

ignição no acionamento da bateria; 

 

 

• CTA’s com escapamento anticentelha voltados 

para o lado dianteiro oposto ao abastecimento. 



MEDIDAS INDIVIDUAIS: EPI 

• Óculo antirrespingo [incolor ou 

escuro]; 

 

 

• Luvas com revestimento nitrílico 



PRINCÍPIO DE INCÊNDIO: 

• Extintor ABC 

• Extintor PÓ QUÍMICO 

• Extintor  CO 



CLASSES E APLICAÇÕES ADEQUADAS 



Miscibilidade. Derivado vegetal. 



Miscibilidade. Derivado de petróleo. 



  ALGUNS PRODUTOS E 

SERVIÇOS DA BR AVIATION 



Linha Lubrax Aviation 

Óleos lubrificantes para aeronaves equipadas com motores 

convencionais a pistão de uso militar, particular e comercial. 

Lubrax Aviation AD 60 

Lubrax Aviation AD 50 

Parceria: 



BR Aviation Center 

Para a aeronave 

• Atendimento de Pista 

• Hangaragem 

• Abastecimento 

• Limpeza interna e externa 

• Polimento 

• GPU 

• Trator 

Todos os serviços para a aeronave e para o executivo concentrados em 

um só lugar.  

Para o executivo 

• Sala VIP com TV a cabo; 

• Sala de Reuniões. 

• Business Center com acesso à 

internet; e 

• Transporte na área interna do 

aeroporto. 

Bonito/MS 

Onde estamos: 

Cuiabá, Sorocaba, Guarulhos, 

Congonhas, Bacacheri, Porto Seguro, 

Jacarepaguá, Uberlândia, Brasília e 

Bonito 



BR Aviation Card 

Agilidade e praticidade na transação com o cliente, conferindo total 

controle de movimentação de produtos. 

•Automação do Sistema de faturamento, desde a emissão do 

CE (comprovante de entrega de produto) até a geração de Nota 

Fiscal. 

 

•Relatórios gerenciais on line, com informações de 

movimentação de sua frota. 



BR Aviation Club 

Programa de relacionamento direcionado para o segmento de aviação 
executiva, baseado em sistema de pontos para troca por prêmios. 

 A linha de prêmios do programa  inclui bicicletas, mochilas esportivas, MP5, Scooters, 

Playstation 3, câmeras digitais, e DVDs portátil que são trocados de acordo com a 

pontuação abaixo. 



BR Jet Plus 

Projeto BR Jet Plus – Combustível Solidário 

Desenvolvido em parceria com a rede de revendedores, destina 1% da 

receita do BR Jet Plus (querosene de aviação aditivado) para projetos 

sociais nas comunidades do entorno dos aeroportos que 

comercializam o combustível. 



Considerações finais 



Considerações finais 

URUTAU 



Contato 

 

 

pacheco@br.com.br  

51.3375.9101 

 

arlis@br.com.br  

51.3375.9103 

 

•SAC 0800 78 9001 

 

braviation@br.com.br 
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Um bom final 

de semana a 

todos. 


