
   

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 

Considerando o artigo 1º da Lei nº 3.218, de 20 de julho de 1978, regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 2.125-N, de 12 de setembro de 1985, o Corpo de Bombeiros Militar, 
através do Centro de Atividades Técnicas, resolve normalizar os Sistemas de Proteção Contra 
Incêndio e Pânico dos Locais de Abastecimento de Combustíveis. 

 

 

 CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
NORMA TÉCNICA Nº 009 - CAT 

 

1. FINALIDADE 
 

Atender ao disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 3.218, de 20 de julho de 1978 e ao disposto 
no art. 67 do Decreto nº 2.125-N, de 12 de setembro  de 1985. 
 
2. OBJETIVO 

 
Fixar os critérios básicos e indispensáveis ao Sistema de Proteção Contra Incêndio e 

Pânico dos Locais de Abastecimento de Combustíveis. 
 

3. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
  

- Decreto Estadual nº 2125 N/85 - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico; 
- Norma Técnica nº 002-CAT/CBMES -  Sistema de Proteção por Extintores; 
- Norma Técnica nº 005-CAT/CBMES - Procedimentos para Aprovação de Projetos de 

Proteção Contra Incêndio e Pânico; 
- Norma Técnica nº 006-CAT/CBMES - Sistema Hidráulico Preventivo; 
- NBR 5419 ABNT - Proteção de Edificações Contra Descargas Elétricas Atmosféricas; 
- NBR 12236 ABNT - Critérios de Projeto, Montagem e Operação de Postos de Gás 

Combustível Comprimido; 
- NR 10 MT - Instalações e Serviços em Eletricidade; e 
- NR 20 MT - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
Para efeito desta Norma são adotadas as seguintes definições: 
 
4.1 - Posto de Abastecimento 
Estabelecimento ou instalação, destinado a distribuição interna ou venda de combustível e 

lubrificantes. 
 
4.2 - Posto de Abastecimento Revendedor 
Posto de abastecimento destinado a venda de combustível. 
 
4.3 - Posto de Abastecimento Privativo 
Posto de Abastecimento destinado a distribuição interna de combustíveis; a exemplo de 

transportadora, empresas de ônibus e frotistas diversos. 



   

4.4 - Combustível 
Produto legalmente utilizados nos motores de combustão interna como fonte de energia. 
 
4.5 - Tanques subterrâneos ou enterrados 
Aqueles que se acham sob a superfície do terreno. 
 
4.6 - Tanques elevados ou aéreos 
Aqueles instalados acima do nível do solo, apoiados sobre uma estrutura não combustível, e com 
espaço livre sob esta. 
 
4.7 - Tanques aterrados 
São aqueles que se acham acima do solo, porém, cobertos por terra, ou similar, em forma de 
talude. 
 
4.8 - Bacia de contenção 
Área delimitada por mureta de concreto, ou outro material de equivalente resistência ao fogo, 
destinada a conter os produtos provenientes de eventuais vazamentos de tanques e/ou suas 
tubulações. 
 
4.9 - Ponto de Abastecimento 
Conjunto formado por mangueira e bico, destinado a efetuar a transferência de combustível para 
veículos, podendo possuir as facilidades necessárias para medição da quantidade abastecida. 
 
4.10 - Unidade de abastecimento 
Conjunto de um a quatro pontos de abastecimento de combustível. 
 
4.11 - Ilha ou área de abastecimento 
Local coberto que abriga uma ou mais unidades de abastecimento, isoladas de qualquer 
edificação. 

 
5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
5.1 - Nos casos de armazenamento de petróleo, seus derivados líquidos, inclusive os 

petroquímicos, álcool carburante, instalações de refino, indústrias petroquímicas, bases de 
distribuição, terminais e estações coletoras nas áreas de produção de petróleo, deverão ser aplicadas, 
além do que preceitua o Decreto nº 2.125-N/85, a NBR 7505 - ABNT, bem como, as 
recomendações da ANP. 

 
5.2 - Para as instalações de GLP deverão ser observadas as Normas próprias do CAT/CBMES. 
 
5.3 - Toda instalação de petróleo, seus derivados, álcool carburante, bem como, postos de 

abastecimento, deverão ter seus projetos de proteção contra incêndio e pânico aprovados no 
CAT/CBMES, independente de área construída. 

 
5.4 - Os projetos pertinentes ao sistema de proteção contra incêndio e pânico deverão ser 

elaborados  de acordo com a Norma Técnica nº 005 - CAT. 
 
5.5 - Todo posto de abastecimento, seja revendedor ou privativo, deverá viabilizar treinamento 

de prevenção e combate a incêndio a seus funcionários. 
 

5.5.1 - Deverá ter, no mínimo, 01 (um) funcionário treinado  por turno de serviço. 



   

5.5.2 - O treinamento deverá ser ministrado pelo CBMES ou empresa/instituição a ele 
cadastrada, cumprindo a programação mínima da tabela 01: 
 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
Prevenção e Combate a incêndio 12 horas 

Primeiros Socorros 4 horas 
Produtos Perigosos 4 horas 

 
 

 
5.5.3 - O treinamento terá validade por 03 (três) anos . 

 
5.6 - As instalações deverão ser protegidas por Sistemas de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA), conforme previsto na NBR 5419 - ABNT. 
 

5.6.1 - O aterramento deverá ser instalado à distância mínima de 3,00 (três) metros dos 
tanques. 

 
5.7 - Nos locais de descarga de combustível deverá existir fio terra apropriado, conforme NR 10  

Ministério do Trabalho, para se descarregar a energia estática dos carros transportadores, antes de 
efetuar a descarga do líquido. 

 
5.7.1 - A descarga deve se efetuar com o carro transportador ligado à terra. 

 
5.8 - Os postos de abastecimento serão protegidos utilizando-se um extintor de Pó Químico Seco 

(PQS), de capacidade mínima de 06 Kg para cada Unidade de Abastecimento, sendo necessário 
ainda, a instalação, na área de abastecimento, de um extintor sobre-rodas de 20 Kg de PQS ou 30 
Kg de dióxido de carbono (CO2). 

 
5.8.1 - Os postos de abastecimento com apenas 01 (uma) Unidade de Abastecimento serão 

dispensados da exigência do extintor sobre-rodas. 
 

5.9 - Os postos de abastecimento com área construída superior a 900 m² deverão possuir Sistema 
Hidráulico Preventivo (SHP). 

 
5.10 - O armazenamento de combustíveis em recipientes fechados no interior de edificações 

deverá atender o que prescreve a NR 20 / Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 
5.10.1 - É vedada a instalação de tanques no interior de edificações 

 
5.11 - Os postos de abastecimento de gás natural deverão seguir o que prescreve a NBR 12236 - 

ABNT, apresentando em seu projeto (planta baixa) a rede de tubulações com suas válvulas de 
segurança. 
 
6. DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO 
 

6.1 - Os postos de abastecimento deverão atender ao que se segue: 
a. a capacidade máxima de cada tanque será de 30.000 (trinta mil) litros; 
b. a capacidade máxima instalada não poderá ultrapassar 120.000 (cento e vinte mil) litros; 
c. o tanque destinado exclusivamente ao armazenamento de óleo lubrificante usado, não é 

computado no cálculo de armazenagem máxima, respeitado as demais condições do item 6.1; 

TABELA 01 



   

d. os aspectos construtivos dos  tanques para armazenamento de combustíveis, obedecerão 
condições previstas nas normas brasileiras próprias; e 
e. os tanques deverão dispor de “respiradouros” projetado pelo menos 3,50 (três vírgula 

cinqüenta) metros acima do solo ou do piso acabado. 
 

6.2 - Postos de Abastecimento Revendedor 
 

6.2.1 - Os tanques de postos de abastecimento revendedor deverão ser instalados 
subterraneamente. 

 
6.2.2 - Os tanques deverão possuir afastamento mínimo de 3,00 (três) metros do 

alinhamento de vias públicas, de divisas de propriedades e demais edificações. 
 
6.2.3 - As bombas abastecedoras serão instaladas com afastamento mínimo de 4,00 (quatro)  

metros do alinhamento da via pública e divisa de propriedade e 3,00 (três) metros para demais 
edificações. 

 
6.2.4 - A profundidade mínima dos tanques será de  1,00 (um) metro, do nível do terreno ao 

seu costado, podendo ser reduzido para 0,60 (zero vírgula sessenta) metros quando sob 
pavimentação de concreto, asfalto ou material similar, com no mínimo de 0,15 (zero vírgula quinze) 
metros de espessura. 

 
6.2.5 - Os tanques deverão estar abaixo de quaisquer tubulações  a que estejam ligados. 
 
6.2.6 - Os tanques serão circundados por material inerte, tal como areia, ou solo inorgânico, 

em 0,15  (zero vírgula quinze) metros de espessura. 
 
6.2.7 - Os tanques deverão estar espaçados no mínimo 1,00 (um) metro entre si. 
 
6.2.8 - É permitida a subdivisão do tanque, inclusive com armazenamento de líquidos 

diferentes, respeitado o volume máximo  de 30.000 (trinta mil) litros por tanque. 
 
6.3 - Postos de Abastecimento Privativo 
 

6.3.1 - Para os tanques de superfície utilizados em empresas, conforme item 4.3, serão 
considerados as distâncias previstas na “tabela 02”. 

 

CAPACIDADE  DO TANQUE  
(Em Litros) 

Distância mínima do tanque a 
linha da divisa de propriedade 
adjacente ou outras edificações 

Distância mínima do 
tanque às vias públicas 

Acima de 250 até 1.000 1,50 m 1,50 m 
Acima de 1.001 até 3.000 3,00 m 1,50 m 
Acima de 3.001 até 30.000 4,50 m 3,00 m 

 
 

6.3.2 - As distâncias previstas na tabela 02 poderão ser reduzidas à metade quando se tratar 
de tanques aterrados. 

 
6.3.3 - Os tanques aéreos devem estar afastados no mínimo 1,00 (um) metro entre si. No 

caso de líquidos combustíveis diferentes a distância mínima será de 6,00  (seis) metros. 

TABELA 02 



   

6.3.4 - Os Tanques poderão dispor de cobertura aérea, com laterais abertas, e com 
afastamento mínimo de 1,50 (um vírgula cinqüenta) metros de seu costado. 

 
6.3.5 - Os tanques aéreos, a fim de se evitar abalroamentos em seu costado e possíveis 

vazamentos, serão circundados por mureta, a uma distância mínima de 1,50 (um vírgula cinqüenta) 
metros do costado, com as seguintes características: 

 
 a. fechada em todo o seu perímetro; 
 b. altura mínima de  0,45 (zero vírgula quarenta e cinco) metros; e 
 c. resistência a fogo mínima em 2 h (duas horas). 

 
6.3.6 - Os costados dos tanques aéreos deverão estar pintados com os dizeres “Proibido 

Fumar” e “Inflamável”. 
 
6.3.7 - No caso de tanques subterrâneos, serão obedecidas as especificações previstas para 

postos de abastecimento revendedor (item 6.2). 
 
6.3.8 - As bombas abastecedoras serão instaladas conforme item 6.2.3. 

 
7. DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

7.1 - Nos Projetos de Proteção Contra Incêndio e Pânico dos postos de abastecimento revendedor, 
deverão constar: 

a.  planta baixa das edificações, posicionando os tanques e as bombas de abastecimento, com 
suas quotas em relação as edificações, limites de propriedade, vias públicas; 

b.  indicação em planta baixa da capacidade volumétrica de cada tanque, bem como, o produto 
armazenado; 

c.  planta esquemática do corte dos tanques, salientando suas dimensões e profundidade de 
assentamento; e 

d.  planta do sistema de combate a incêndio especificando a posição, tipo e capacidade de cada 
extintor, bem como as demais exigências previstas nas legislações vigentes no CAT/CBMES. 

 
7.2 - Os Projetos de Proteção Contra Incêndio e Pânico dos postos de abastecimento privativos, 

deverão atender: 
 
7.2.1 - Para os tanques subterrâneos deverá ser atendido o previsto no item 7.1; 
 
7.2.2 - Para os tanques aéreos ou enterrados deverão ser obedecidas as seguintes 

especificações: 
a. planta de locação das edificações onde posicione os tanques e as bombas, com as 

quotas dos mesmos em relação as edificações, limites de propriedade e vias públicas; 
b. indicação de área construída e número de pavimentos das edificações existentes; 
c. indicação em planta baixa da capacidade volumétrica da cada tanque, bem como o 

produto armazenado; 
d. corte esquemático dos tanques, especificando suas dimensões, bem como a altura da 

mureta circundante; e 
e. planta baixa do sistema de combate a incêndio especificando a posição, tipo e 

capacidade de cada extintor, bem como as demais  exigências previstas nas legislações 
vigentes do CAT / CBMES. 

 



   

7.2.3 - Deverá ser apresentado projeto das edificações constantes no item 5.1 da Norma 
Técnica nº 005 - CAT. As demais edificações serão isentas dessa apresentação, restringindo-se à 
aprovação dos tanques com os detalhamentos necessários.  

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

8.1 - O sistema preventivo fixo deverá atender o previsto na da Norma Técnica nº  006 - CAT . 
 
8.2 - O sistema preventivo móvel deverá atender o previsto na da Norma Técnica nº  002 - CAT . 
 
8.3 -  Esta Norma entrará em vigor após publicação no Diário Oficial do Estado, tendo os 

interessados o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para atenderem as 
exigências nela dispostas. 

 
 Vitória, 02 de julho de 2001 

 
 

Jonacy Firme dos Santos – Cel BM 
                                                                                                        Comandante-Geral do CBMES 

 
 

D.O.     25-07-01 
 

 
 


