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O objetivo desta tabela é reunir as principais info rmações sobre: 
a- Seleção do tipo de tanque mais adequado ao produ to a ser armazenado; 
b- Componentes ou acessórios utilizados em Tanques de Armazenamento, dos tipos “sem teto”, “teto fixo” , “teto flutuante externo” e “teto 

fixo com flutuante interno”; “tanques com cobertura  de domo geodésico”; 
c- Informações sobre as bacias de contenção, diques  e impermeabilização do fundo de tanques; 
d- Requisitos de legislação; 
e- Extratos de catálogos de fabricantes. 

Os assuntos estão detalhados nos documentos anexado s. 

Seleção do Tipo de Tanque em função do Produto a Ar mazenar • Seleção tanque x produto . ANEXO 1 
� Regra CETESB armazenamento tanque teto fixo ANEXO 2 

 
Componentes ou 

Acessórios de Tanque 

 
Descrição 

 
Referências 

 
Finalidade 

 
Acessórios típicos  Tanque de armazenamento  • Acessórios típicos 

de tanque de teto 
fixo  
ANEXO 3 

• Acessórios típicos 
de tanque de teto 
flutuante externo. 
ANEXO 4 

• Acessórios típicos 
de tanque de teto 
fixo com flutuante 
interno.  
ANEXO 5 

• Informações 
tanques, tipo teto, 
acessórios e selo 
vedação.     
ANEXO 6 

• Acessórios teto 
flutuante LAND and 
MARINE.  
ANEXO 7 

Seleção dos acessórios por tipo de tanque  
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Recomendações para projeto 
de tanque em função do 
produto 

Principais acessórios recomendados em 
função do produto armazenado 

• Recomendações 
acessórios Tanques x 
Produto armazenado. 
ANEXO 8 

Seleção do acessório mais conveniente 
para o tanque, por tipo de produto 
armazenado. 

Requisitos da EPA para a 
armazenagem de petróleo e 
derivados em tanques de 
armazenamento 

Recomendações sobre tipo de teto,  fixo 
ou flutuante, tipo de selo periférico em 
teto flutuante externo ou interno, e 
vedação das aberturas do teto. 

• Requisitos EPA para 
tanques de 
armazenamento. 
ANEXO 9 

Redução de perdas por emanações, 
evaporações e movimentações. 

Cuidados no armazenamento 
de produtos com pressão de 
vapor ≥ 0,75 kgf/cm² 

Resumo dos requisitos para 
armazenamento de produtos de baixa 
pressão de vapor 

• Cuidados 
armazenamento 
produtos alta pressão 
de vapor.  
ANEXO 10 

Tancagem segura de produtos muito 
voláteis.  

Pintura interna e externa  Sistemas de pintura a serem usados em 
tanques de armazenamento 

• Recomendações sobre 
pintura externa e 
interna de tanques  
Normas Petrobras  
N-1201 e N-1205 

Proteção contra o ataque corrosivo do 
líquido interno e do ambiente externo 

 
COSTADO 

 
Vedação da escotilha de 
medição e antirrotacional de 
teto flutuante. 

Bóia de vedação do espaço de vapor.  • Bóia vedação  
escotilha medição e 
antirrotacional.  
ANEXO 11 

Redução das perdas e das emissões de 
produtos voláteis para o ambiente. 

Válvula com sensor de 
vazamento pelo dreno de 
esgotamento da água pluvial 
de teto flutuante. 

Válvula com sensor de vazamento pelo 
dreno de esgotamento da água pluvial de 
teto flutuante. 

• Válvula sensor 
vazamento pelo dreno 
teto flutuante.  
ANEXO 12 

 
 

Detecção de furo ou falha na tubulação do 
dreno, interna ao tanque. 
Possibilita operar com a válvula do dreno 
aberta, sem o risco de vazamento do 
produto para a bacia de contenção. 
Aumento da segurança operacional. 
Não requer a retirada do tanque de 
operação para a sua instalação. 

Anel de contraventamento  do 
costado 

Acessório obrigatório em tanque de teto 
flutuante externo e de tanque sem teto. 
Quando usado como passadiço deve ter 
guarda-corpo. 

• Norma Petrobras 
N-270 

Reforço do costado de tanques de teto 
flutuante externo e de tanques sem teto, 
para resistência às cargas de vento. 
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Instalação no costado de 
bocal de entrada e saída de 
produto, do tipo “sifão”, em 
tanques de petróleo de teto 
flutuante. 

Permite continuar o esgotamento do 
tanque, mesmo após o teto flutuante apoiar 
sobre o fundo. 

• Norma Petrobras 
N-270  

Redução do  estoque de produto  
Imobilizado no tanque, consequentemente 
aumento da capacidade disponível. 

Bocal no costado de entrada 
de carga com tubo difusor ou 
acalmador 

Uso de tubo difusor ou acalmador no bocal 
de entrada de carga até o centro do tanque, 
para reduzir bolhas grandes, que vêm 
arrastadas no produto, dividindo em várias 
pequenas bolhas, protegendo o teto 
flutuante. 

 Reduz a geração de energia eletrostática.  
Em tanque com teto flutuante reduz a 
formação de vapores sob o teto.  

Misturador tipo hélice 
marítima 

Misturadores com os seguintes 
acessórios:   
Selo mecânico (não usar caixa de gaxetas):  
• Detector rompimento do selo; 
• Monitoração vibração motor elétrico; 
• Ângulo das pás variável; 
• Instalação sempre na mínima altura; 
• Caixa de coleta de vazamento; 
 

•  Misturadores tipo 
hélIce.   
ANEXO 13 

Utilizados  para:  
• Controle de  BS&W em tanques de 

petróleo, evitando a acumulação e 
deposição de areia, salmoura, parafinas  
e outros sedimentos, que formam a 
borra. 

• Manter a homogeneidade do produto 
intermediário ou final;  

• Mistura “blending” de componentes ou 
produtos; 

• Manter a uniforme a temperatura de 
produto aquecido;  

• Prevenir a contaminação que afetaria a 
qualidade do produto.  

Misturador tipo jato “jet 
mixer” 
 

São recomendados para uso com produtos 
pouco viscosos. 
 

 Prevenir a contaminação que afetaria a 
qualidade do produto, como formação de 
borra em tanques de óleo diesel e de QAV. 

Costado duplo com 
monitoração de o espaço 
anular, para tanques de 
derivados leves. 

Podem ser utilizados dois métodos para 
detecção: 
Instalação de uma manta impermeável 
entre os dois costados e uma válvula no 
costado, permitindo a verificação de 
vazamentos durante a vistoria de área; 
Instalação de uma malha de fita de 
detecção de hidrocarbonetos que envia um 
sinal no caso de contato com o produto. 

 Prevenir possíveis vazamentos com danos 
ambientais e riscos à segurança 
operacional. 
Detectar possível vazamento, com 
intervenção imediata. 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO 
 
 

Petroblog-Santini                                                                                                      Página 4 de 23 
 

Revestimento interno de 
último anel do costado e topo 
do vigamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revestimento interno do último anel do 
costado e topo do vigamento com “micro 
flocos de vidro” (grass flake), reforçado 
com fibra de vidro.  
As aplicações em uma única camada, 
tempos de cura rápidos e aplicação 
simples, reduzem o tempo do serviço 
significativamente,  
Os custos do ciclo de vida total, 
comparados com a pintura convencional e 
outros sistemas de revestimento, podem 
ser reduzidos em até 60%.  
O revestimento é manufaturado usando o 
vidro ECR (extra resistente à corrosão). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteger contra corrosão do costado com 
alta taxa de corrosão.  
Aumentar a disponibilidade operacional do 
tanque.   
 

Revestimento alternativo 
interno de último anel do 
costado e topo do vigamento 

Revestimento interno do último anel do 
costado e topo do vigamento com pintura 
ou metalização. 

 O revestimento deve ser aplicado em 
tanques de ultraviscosos (asfalto, CAP-
cimento asfáltico pesado).  
Proteger contra corrosão e evitar a 
formação do sulfeto de ferro pirofórico, 
que entra em combustão em contato com 
o ar e pode levar à explosão do tanque. 

Bocal tipo “sifão” de entrada e 
saída de produto  

Instalação no costado de bocal de entrada 
e saída de produto, do tipo “sifão”, em 
tanques de petróleo de teto flutuante. 

 Reduzir o estoque de produto imobilizado 
no tanque, consequentemente aumento da 
capacidade disponível. 
Permitir continuar o esgotamento do 
tanque, mesmo após o teto flutuante 
apoiar-se sobre o fundo. 
Diretriz da empresa para aumento de 
tancagem. 

Sucção flutuante  
 

• Com bóias, tubos, cabos e presilhas de 
aço inoxidável, 

• Junta articulada no bocal do costado, em 
material resistente ao produto 
armazenado.  

• Prever dispositivo externo tipo sarrilho, 
de verificação do funcionamento da 
sucção flutuante. 

• Prever cabo reserva. 

• Sucção flutuante.  
ANEXO 14 

Evitar o arraste de água na sucção do 
produto como QAV.  
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Bocas de vista (BVs) do 
costado  

Diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para 
remoção da tampa. 

 Facilitar os trabalhos de manutenção.  

Porta de limpeza (PLs)  
 

Dimensões de no mínimo 48”x 48” e olhais 
de içamento da tampa. 

 Facilitar os trabalhos de limpeza e de 
manutenção. 

Câmara de espuma em teto 
tanque de teto fixo  

Colocação das câmaras de espuma, com a 
descarga por cima, porém com suporte no 
costado, para garantir a funcionalidade no 
caso de explosão e arrancamento do teto. 

 Conseguir o aumento da capacidade 
efetiva de armazenamento 

Aquecedor horizontal de 
tanque 

 • Aquecedor horizontal 
Tanques.  
ANEXO 15 

Manter aquecido o produto armazenado  

Calha de topo de costado de 
teto fixo 

Calha coletora de água de chuva sobre o 
teto fixo e descarregando na bacia do 
tanque. 

• Calha topo costado 
tanque.  
ANEXO 16 

Preservar a pintura externa do costado  

 
TETO FLUTUANTE 

 
Tipos construtivos de teto 
flutuante externo 

Tipos flutuante com flutuador periférico e 
flutuante duplo 

• Tetos flutuantes 
externos.   
ANEXO 17 

• Motivos para não se 
apoiar teto flutuante 
externo.   
ANEXO 18 

 

Dreno primário de teto 
flutuante tipo juntas 
articuláveis 

O material do tubo e da vedação das juntas 
deve ser de material compatível com o 
produto armazenado. 
As saídas dos drenos no costado devem 
ficar afastadas do acesso à escada 
helicoidal e dos bocais de produto. 
As juntas giratórias devem ser 
desmontáveis. 

• Dreno primário junta 
articulada com fole. 
ANEXO 19 

 

Esgotamento imediato das águas pluviais 
coletadas na superfície do teto flutuante, 
prevenindo a perda da estabilidade do teto.  
Provê maior confiabilidade do dreno que 
as tradicionais juntas giratórias compostas 
de esferas.  

Dreno primário de teto 
flutuante tipo mangote flexível  

Instalação do dreno de mangote flexível em 
lugar do dreno com juntas articuladas. 
Padronizado em DN6” tipo “drain pipe” 

• Dreno primário 
flexível teto flutuante.  
ANEXO 20 

Esgotar imediatamente as águas pluviais  
coletadas na superfície do teto flutuante. 
Evitar problemas de agarramento do teto 
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para tanques acima de diâmetro de 25,0 m  
As saídas dos drenos no costado devem 
ficar afastadas do acesso à escada 
helicoidal e dos bocais de produto. 

 
 
 

flutuante  
À medida que o teto sobe ou desce, o 
dreno articulado empurra o teto de um  
lado para o outro, e com isso altera a sua 
distância em relação ao costado, 
interferindo diretamente na performance 
do selo. 

Drenagem multiponto de teto 
flutuante. 

Rede de tubos sob o teto interligada ás 
caixas coletoras de drenagem pluvial. 

• Caixas drenagem 
multiponto teto 
flutuante.   
ANEXO 21 

• Drenagem multi-
ponto.  
ANEXO 22 

Drenagem do teto flutuante, evitando a 
formação de poças localizadas.  
Reduzir a manutenção corretiva por 
corrosão. 
Garantia da estabilidade do teto flutuante. 

Caixa coletora, de drenagem 
de água pluvial, conectada ao 
dreno primário do teto 
flutuante.  
Não é compatível com a 
drenagem multiponto. 

O uso de uma bóia, atuando como válvula 
de retenção, previne o entupimento do 
dreno.  

• Caixa drenagem 
uniponto teto 
flutuante.   
ANEXO 23 

 

Evita acúmulo de sujeira na sede, que 
fecharia a passagem para o dreno, com o 
uso de uma bóia, atuando como válvula de 
retenção. 
Maior confiabilidade do sistema de 
drenagem, contribuindo para estabilidade 
do teto flutuante. 

Dreno secundário de teto 
flutuante 

Acessório necessário para o teste de 
estanqueidade. 

• Dreno secundário de 
teto flutuante. 
ANEXO 24 

Permite escoar a água após o teste de 
estanqueidade do teto flutuante. 

Válvula de drenag em do teto 
flutuante 

Essa válvula é mantida sempre fechada, 
durante a operação do tanque, para se 
evitar que no caso de falha do tubo ou 
mangote do dreno, vaze produto para o 
ambiente. Só é aberta quando da drenagem 
da água sobre o teto. 

• Válvula de drenagem 
segura de água em 
tanques.  
ANEXO 25 

Permite a drenagem de água pluvial 
acumulada no teto. 

Escada articulada de acesso 
de teto flutuante 

Eixos e roletes de material metálico 
antifaiscante e bom condutor de 
eletricidade, tipo liga de cobre. 

• Escada articulada. 
ANEXO 26 

 

Segurança operacional.  
 

Flutuadores sob os trilhos da 
escada do teto flutuante 

Flutuadores sob o lençol de chapa do teto 
para evitar o ponto baixo natural devido ao 
peso da escada. 

• Flutuadores escada 
teto flutuante.  
ANEXO 27 

Garantia da estabilidade do teto flutuante.  
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Esferas ocas de plástico  Para utilização em teto flutuante com 
flutuador furado 
                 

• Fornecedores: 
BAYFIELD (americana) 
DOUGLAS (brasileira)  

Restaurar a flutuabilidade de  
compartimento furado de flutuador 
“pontoon” de teto flutuante.  

Teto flutuante interno em 
tanque de teto fixo 

Aplicado em produtos voláteis ou 
especiais, evitando a oxidação do produto 
pelo ar atmosférico. 
Política governamental de redução da 
poluição atmosférica. 

• Teto flutuante interno 
tanque teto fixo.  
ANEXO 28 

• Selagem do flutuante 
interno na coluna 
suporte teto fixo.  
ANEXO 29 

Reduzir as emissões e perdas em tanques 
de teto fixo. 
Evitar a oxidação do produto pelo ar 
atmosférico 
Proteção ambiental. 
Atende às prescrições da EPA 
Regulations.  

Tetos tipo cobertura em 
gomos geodésicos, para  
tanques de teto flutuante. 

Ao instalar o Domo Geodésico, tanto em 
tanques novos como em tanques antigos, 
deve-se seguir as recomendações do 
apêndice G da norma API Std 650. 

• Teto fixo tipo 
Cobertura Geodésica 
Alumínio.   
ANEXO 30 

• Uso Domos 
geodésicos Tanques 
armazenamento.  
ANEXO 31 

Impede a contaminação do produto com 
água de chuva. 
Previne vazamento e emissões para o 
ambiente, reduzindo a poluição ambiental.   
Evitar o acúmulo de água no teto, 
dispensando o uso de dreno. 
Reduzir o risco de ocorrerem atmosferas 
explosivas. 

Rebaixamento do nível de 
sucção de produto de tanque 
de teto flutuante. 

Adequar o fundo do teto flutuante, 
possibilitando o encaixe dos equipamentos 
internos ao tanque. 
A adequação do fundo do teto com nichos, 
onde os internos se encaixam permite 
reduzir o lastro do produto imobilizado no 
tanque, sem criar um espaço de vapor 
entre o teto e o nível do produto. 
Deve-se entender como equipamentos 
internos ao tanque: dreno articulado, 
hélices de misturador e 
outros equipamentos que limitam a altura 
de repouso do teto flutuante. 

• Nicho recortado teto 
flutuante encaixe 
misturador.   
ANEXO 32 

Redução da altura mínima de operação de  
teto flutuante. 
Redução do lastro ou estoque de produto 
Imobilizado no tanque, consequentemente 
aumento da capacidade disponível. 

Pernas de suporte de teto 
flutuante, para permitir o 
rebaixamento do nível de 
sucção de produção. 

As pernas convencionais têm pinos para 
ajuste da altura mínima de operação e da 
altura de manutenção, que exige a 
intervenção de pessoas no teto, para 
retirarem e colocarem os pinos.  
Por falta de cumprimento de procedimento, 

• Pernas suportes de 
teto flutuante.  
ANEXO 33 

 
 

Previne a falha no procedimento de  
preparação do tanque para manutenção. 
Permite reduzir a altura de operação do 
teto flutuante do tanque, ao mínimo 
possível. 
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já ocorreu  deixar -se pernas em alturas 
diferentes, levando a tensões excessivas e 
ruptura do teto. 
As pernas novas têm apenas uma altura de 
sustentação, a de manutenção. Em 
operação, as pernas ficam livres para 
deslizarem dentro da camisa. 

 

Boca de visita selada para 
compartimento de teto 
flutuante tipo “pontão” ou 
“duplo” 

Garante a estanqueidade do fechamento da 
tampa e, em caso de furo no trecho 
submerso do compartimento, o volume de 
produto que penetra é pequeno, pois o ar 
aprisionado impede. 

• Boca de Visita 
estanque teto 
flutuante.  
ANEXO 34 

 
 

Aumento da estabilidade do teto flutuante 
e da vida útil do tanque. 
 
 

Selo periférico de vedação do 
espaço vapor de teto flutuante  
 

Controle das evaporações com selo duplo: 
selo primário tipo sapata com selo PW, 
com detalhes que garantem maior 
durabilidade dos componentes e borracha 
do teto.  
 

• Utilização selos 
vedação teto 
flutuante.   
ANEXO 35 

• Norma Petrobras 
construtiva de Selo 
PW: N-1742  

• Questões selo 
mecânico sapatas 
fabricação HMT.  
ANEXO 36 

• Seleção Selo vedação 
teto flutuante. 
ANEXO 37 

• Comparação Selo PW  
X selos API.     
ANEXO 38 

Evita as perdas por vaporização e as  
emissões do produto acumulado no 
espaço anular da periferia do tanque. 
Extingue princípios de fogo junto ao 
espaço anular. 
 

Antirrotacional  de teto 
flutuante 

Mantém e guia o teto flutuante em sua 
posição. 

• Antirrotacional de 
teto flutuante.  
ANEXO 39 

Impede que o teto rodopie em função do 
vento 

Medição de nível com bóia  Permite instalar régua de medição externa  • Poço da escada de 
acesso ao teto 
flutuante interno.  
ANEXO 40 

Medição do nível de pr oduto armazenado  
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Medição de nível e 
amostragem via operador 

Medição de nível e coleta de amostra do 
produto armazenado 

• Poço de medição e 
amostragem via 
operador.  
ANEXO 41 

Medição do nível e coleta de amostra de 
produto armazenado 

Bóia de vedação do espaço de 
vapor para escotilha de 
medição e antirrotacional de 
teto flutuante 
 

Acessório especial para redução de 
emissões. 

• Bóia vedação  
escotilha medição e 
antirrotacional.  
ANEXO 42 

Redução da emissão de vapores e gases 
para o topo do teto flutuante. 

Meias de vedação dos 
suportes das pernas de teto 
flutuante 

Vedação dos suportes das pernas de teto 
flutuante 

• Meias pernas teto 
flutuante.   
ANEXO 43 

• Eliminação emanação 
gases pernas teto 
flutuante.   
ANEXO 44 

Redução das perdas evaporativas para o 
ambiente 

Poço da escada de acesso ao 
teto flutuante interno 

Acessório especial mas pouco utilizado 
devido à legislação sobre “espaço 
confinado” 

• Poço da escada de 
acesso ao teto 
flutuante interno.  
ANEXO 45 

Permite acesso para os trabalhos sobre o 
teto flutuante 

Metalização de teto  Aplicação de revestimento anti -corrosivo e 
refletivo de Alumínio ou Zinco. 

• Tanques - 
metalização.   
ANEXO 46 

Proteção da chaparia do lençol e 
flutuadores contra a corrosão atmosférica 
e aumentar a refletividade, reduzindo a 
absorção da insolação.   

Prevenção do adernamento de 
teto flutuante 

Causas de adernamento e medidas 
preventivas para evitar o adernamento. 

• Adernamento de teto 
flutuante.  
ANEXO 47 

Controle das condições que favorecem a 
ocorrência de adernamento de  teto 
flutuante.  

Teto flutuante de aço 
inoxidável 

.Detalhes de especificação de material e de 
construção de teto flutuante de aço 
inoxidável. 

• Substituição Teto 
Flutuante aço 
Carbono por 
Inoxidável.   
ANEXO 48 

Substituição de teto de aço Carbono, que 
apresenta problemas de alta corrosão 

 
TETO FIXO 
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Revestimento interno de teto e 
das vigas suportes com fibra 
de vidro 

Revestimento interno do teto  e das vigas 
suportes com “micro flocos de vidro” 
(flake grass), reforçado com fibra de vidro.  
As aplicações em uma única camada, 
tempos de cura rápidos e aplicação 
simples, reduzem o tempo do serviço 
significativamente. Os custos do ciclo de 
vida total, comparados com a pintura 
convencional e outros sistemas de 
revestimento, podem ser reduzidos em até 
60%. O revestimento é manufaturado 
usando o vidro ECR (extra resistente à 
corrosão). 

• Fornecedor: 
Anti-corrosion 
technology 
CORROCOAT 
Services LIMITED ou 
similar  

 
 

Proteger contra corrosão com alta taxa de 
corrosão.  
Aumentar a disponibilidade operacional do 
tanque.   
 

Revestimento alternativo 
interno de teto e vigas 
suportes com pintura ou 
metalização  

Revestimento interno de teto e vigas 
suportes com pintura ou metalização. 

 O revestimento deve ser aplicado em 
tanques de ultraviscosos (asfalto, CAP-
cimento asfáltico pesado).  
Proteger contra corrosão e evitar a 
formação do sulfeto de ferro pirofórico, 
que entra em combustão em contato com 
o ar e pode levar à explosão do tanque. 

Teto cônico fabricado de aço 
inoxidável para tanque de teto 
fixo, que apresenta alta 
corrosão no teto de aço 
carbono. 

Projeto desenvolvido na REPAR e usado 
na REDUC e RPBC. 
Resolve o problema da corrosão do teto, 
causada pela condensação de fase vapor  
contendo H2S 

• Teto cônico de aço 
inoxidável.   
ANEXO 49 

• Tanque teto fixo 
material aço 
inoxidável.   
ANEXO 50 

Aumento da disponibilidade do tanque e 
redução dos custos da manutenção. 

Teto e vigas suportes 
protegidos de corrosão 
interna por nuvem de produto 
inibidor de corrosão. 

Proteção contra corrosão interna para teto 
fixo. 

 Evita a corrosão interna.  
Aumenta a disponibilidade do tanque. 
Reduz os custos de manutenção. 
 

Teto com cobertura em gomos 
geodésicos, para  tanques de 
teto fixo. 

Ao instalar o Domo Geodésico, tanto em 
tanques novos como em tanques antigos, 
devem ser seguidas as recomendações do 
Apêndice G da norma API-650. 

•  Teto fixo tipo 
Cobertura Geodésica 
Alumínio.   
ANEXO 51 

Não necessita de suporte interno para o 
teto. 
Facilita os trabalhos de manutenção no 
interior do tanque. 

Sistema fechado de 
recuperação de gases e 

Sistema para recolhimento das perdas e 
emissões dos produtos voláteis, 

• Sistema recuperação 
vapores.   

Reaproveitamento das perda s e 
prevenção da poluição ambiental. 
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vapores de tanques de teto 
fixo, armazenando produtos 
com PV >76 kPa abs (11 psia) 
na temperatura de 
armazenamento. 

encaminhando para reprocessamento ou 
queima em local seguro. 

ANEXO 52 
• Informações sistema 

recolhimento vapores 
tanques teto 
flutuante.   
ANEXO 53 

Enquadramento nas prescrições de baixa 
emissão.  

Sistema de recolhimento dos 
vapores e emissões, para 
tratamento em filtro de carvão 
ativado ou biológico. 
 

Utilizar em tanque de teto fixo, API -650 
Anexo F, de pequena pressão interna. 

• Sistema Tratamento 
Vapores de Tanques 
Atmosféricos Teto 
Fixo.  
ANEXO 54 

Redução das perdas por evaporação e 
emissão. 
Enquadramento nas prescrições de baixa 
emissão 
 

Sistema integrado para 
recuperação de vapore e 
gases de tanques, terminais e 
estações de carregamento    
 

Para o armazenamento e expedição de 
produtos tóxicos VOCs-Volatile Organic 
Compounds. 

• Sistemas integrado 
disposição vapores e 
gases tanques, 
terminais e estações 
de carregamento teto 
fixo.   
ANEXO 55 

Proteção humana e do meio ambiente  

Instalação de câmara de 
espuma em tanque de teto 
fixo 

Permite montar a câmara acima do 
costado. 

• Câmara espuma 
tanque teto fixo.  
ANEXO 56 

Permite aumentar a capacidade útil de 
armazenamento e não compromete a 
injeção de espuma, mesmo em caso haja 
o rompimento do teto. 

Sistema de tratamento de 
vapores emanados de tanque 
de teto fixo 

Tratamento com biofiltração.  • Tratamento vapores 
tanques por 
biofiltração.   
ANEXO 57 

Evitar a contaminação do meio ambiente 
com poluentes tóxicos. 

 
FUNDO 

 
Chapa anular de fundo  A instalação da Chapa Anular é obrigatória 

para os tanques com diâmetro superior a 
15 m, para diâmetro igual ou inferior não é 
obrigatório o uso, podendo, entretanto ser 
usado quando considerado justificável. 
Sendo as espessuras dessas chapas 
calculadas pela norma API 650. 
 

 Facilitar a substituição de chapas do 
fundo. 
Aumentar a espessura na região mais 
susceptível à corrosão. 
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Fundo duplo com 
monitoração de o espaço 
anular. 

Instalação de uma manta impermeável 
entre os dois fundos e uma válvula no 
costado, permitindo a verificação de 
vazamentos durante a vistoria de área. 
Instalação de uma malha de fita de 
detecção de hidrocarbonetos que envia um 
sinal no caso de contato com o produto.  

• Fundo duplo tanque.  
ANEXO 58 

 
 

Previne possíveis vazamentos com 
danos ambientais e riscos à segurança 
operacional. 
Detecção de possível vazamento de 
produto pelo fundo, permitindo 
intervenção imediata. 
 

Proteção externa das chapas 
de fundo de tanque 

Para proteção contra corrosão externa, 
instalar anodos de sacrifício.  

 Proteção contra corrosão  

Fundo impermeabilizado, para 
tanques de petróleo, resíduos 
de vácuo e óleo combustível. 

Serviço executado durante a montagem do 
tanque. 

• Impermeabilização 
fundo tanque.  
ANEXO 59 

• Impermeabilização 
fundo e bacia de 
tanque.   
ANEXO 60 

Evita a contaminação do solo em caso de 
vazamento.  
Segurança ambiental.  

Drenagem automática de  
fundo do tanque. 

Caixa coletora com bóia , que flutua na 
interface água decantada e produto, 
evitando o arraste do produto no descarte 
da água. 

 
 
 

Evita arraste de produto.  
Reduz contaminação da água descartada.  

Fundo cônico invertido  
 

A tradicional declividade do centro para a 
periferia, do fundo do tanque, leva a um 
lençol residual de água decantada (pois as 
caixas de drenagem ficam afastadas do 
costado).  
A inversão da conicidade do fundo, 
passando a declividade da periferia para o 
centro, elimina esta água. 
A caixa de drenagem de água é instalada 
no centro do fundo. 
Para tanques de claros não há dúvida de 
que o fundo cônico invertido é a melhor 
solução para tanques de claros (QAV e 
Diesel). Porém, para tanques de escuros, 
onde o acúmulo de borra é grande, o fundo 
cônico invertido dificulta a limpeza, além 
de favorecer o entupimento dos drenos da 
bacia central.  

 Esgotamento da água decantada no 
tanque. 
Previne a contaminação que afetaria a 
qualidade do produto, como formação de 
borra no óleo diesel. 
Facilitar a drenagem de produtos com 
água. 
Reduzir o lastro morto do tanque. 
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Dependendo da necessidade de qualidade 
do produto e do volume do tanque, pode 
ser economicamente viável construir o 
fundo em tanques pré-existentes, 
inutilizando parte do volume do tanque. 

 

Revestimento interno das 
chapas de fundo  

Revestimento interno do fundo com “micro 
flocos de vidro” reforçado com fibra de 
vidro. 
As aplicações em uma única camada, 
tempos de cura rápidos e aplicação 
simples, reduzem o tempo do serviço 
significativamente.  
Os custos do ciclo de vida total, 
comparados com a pintura convencional e 
outros sistemas de revestimento, podem 
ser reduzidos em até 60%.  
O revestimento é manufaturado usando o 
vidro ECR (extra resistente à corrosão). 

   
 
 
 

Proteger contra corrosão tanques de cru.  
Aumentar a vida do tanque, impedindo a 
corrosão interna, pela interface de água e 
óleo. 

Revestimento externo das 
chapas de fundo de tanque 

A norma Petrobras N -1822 manda usar 
betume quente, porém se deve usar  manta 
asfáltica conforme NBR 9952 Tipo IIIB (4 
mm): 1 manta em geral e 2 mantas sob 
regiões com solda. 

  

Revestimento interno do 
fundo e do 1º anel do costado 
com fibra de vidro, de tanques 
de cru. 

Proteção contra corrosão.  • Fornecedor: 
Anti-corrosion 
technology 
CORROCOAT 
Services LIMITED ou 
similar.  

Aumento da vida do tanque, impedindo a  
corrosão interna, pela interface de água e  
óleo. 

Defletor de águas pluviais  
Ou Saieta 
Ou Aba terminal 

Aba terminal ou anel defletor  na periferia 
do fundo, junto ao anel de concreto. 

Norma Petrobras N -
270  

Proteção contra a infiltração de água, que  
leva á corrosão da chapa. 
Reduzir a corrosão na periferia das 

chapas do fundo. 
Detector de vazamento pelo 
fundo 

Instalação de poços -tubo com  “fusível 
químico”, à base de resina de ISOPOR, 
enterrados na bacia do tanque, igualmente 
espaçados em redor do fundo do tanque. 
se funde em contato com hidrocarboneto 

• Detector vazamento 
fundo tanque.  
ANEXO 61 

 
 

Detectar possíveis vazamentos de  
produto pelo fundo do tanque.  
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Inspeção de fundo com 
ultrassom automático. 

Inspecionar, determinando a quantidade e 
localização dos pontos de emissão sonora, 
classificando-os. 

 

Identificar a corrosão no fundo do 
tanque. 
Instalar transdutores no costado, que 
medem a atividade sonora gerada pelos 
óxidos presentes no fundo do tanque. 
A tecnologia atual ainda é suscetível a 
ruídos externos. 
 

 
SISTEMA DE AMOSTRAGEM 

 
Amostrador de costado, 
próprio para apenas um ponto 
de amostragem 

Válvula de amostragem soldada ao 
costado. Amostragem sem o inconveniente 
de geração de resíduo de produto 
estagnado, como ocorre na amostragem 
convencional. 
A válvula possui desempenho livre de 
entupimento. O corpo com bifurcação de 
45 graus reduz a queda de pressão. 
O ajuste pressão/temperatura é feito de 
modo a atender os padrões ANSI até a 
temperatura máxima do material do anel 
selador. 
O piso embaixo do amostrador deve ser 
impermeabilizado para facilitar a limpeza 
de resíduos que venham ser derramados. 

• Amostrador uniponto.  
ANEXO 52 

• Uso de válvula 
amostradora em 
tanque de 
armazenamento.  
ANEXO 63 

 

Evita a perda de produto na amostragem; 
elimina os tambores de produtos 
oriundos dos amostradores 
convencionais; elimina o uso de máquina 
para içar os tambores dentro das bacias 
dos tanques; evita a exposição das 
pessoas aos vapores  das emanações. 

Amostrador de costado, 
próprio para vários pontos de 
amostragem.  

Sistema de amostragem tipo isocinético  
(“Try-cocks”). 
Amostragem sem o inconveniente de 
geração de resíduo de produto estagnado, 
como ocorre na amostragem convencional.  

• Amostrador 
multiponto.   
ANEXO 64 
 

Evita a perda de produto na amostragem; 
elimina os tambores de produtos 
oriundos dos amostradores 
convencionais; elimina o uso de máquina 
para içar os tambores dentro das bacias 
dos tanques; evita a exposição das 
pessoas aos vapores  das emanações. 

 
DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO 

 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO 
 
 

Petroblog-Santini                                                                                                      Página 15 de 23 
 

Escotilha de medição 
associada ao antirrotacional 
de teto flutuante 

Devem ser feitos furos ao longo de todo o 
comprimento do antirrotacional em 
contato com o produto para se ter 
representatividade das amostras. 

 Amostrar o produto e medir o volume do 
tanque. 

Calibração de tanques com 
Certificado de Arqueação do 
INMETRO. 

Fundamental em tanques operando para 
venda de produto. 

• Empresas 
certificadas pelo 
INMETRO. 

Confiabilidade nas medições dos 
volumes comercializados. 

Medidor de nível do  tipo 
“radar micro-onda” SAAG-
REX 
 

Bocal no teto para telemedição tipo radar  
de nível do tanque. 
Deve ser utilizado tubo acalmador nos 
seguintes casos: 
a) tanques que operem com teto flutuante 
ou selo flutuante; 
b) tanques que operem com agitadores ou 
misturadores; 
c) fluidos sujeitos a borbulhamento.  
Os materiais internos aos tanques, tais 
como: antenas, guias de onda, tubos 
acalmadores, cabos e flutuador devem ser, 
no mínimo, de aço inoxidável AISI 316. 

• Bocal medição 
remota nível tanque 
teto fixo.   
ANEXO 65 

Medir o volume do produto no tanque.  
Garante maior confiabilidade da medição 
e evita o transbordamento (“overflow”) 
do produto. 

Medidor de nível do tipo 
servo-operado 

Medidores tipo servo -operado devem se 
restringir a aplicações onde seja 
indispensável a medição associada de 
densidade do fluido e interface (lastro de 
água), nas demais aplicações se deve 
utilizar o medidor do tipo radar. 

 Medir o nível do tanque associado a 
densidade do fluido e interface (lastro de 
água). Controlar ou observar a operação 
de decantação e drenagem. 
Informar a quantidade de água dentro do 
tanque junto com seu nível total. 

Indicador de temperatura tipo 
fita termométrica  

Em teto flutuante a fita deve ser instalada 
no tubo do antirrotacional. 

 Para medição e registro de temperatura 
do produto 

 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA SOBREPRESSÃO E VÁC UO 

 
Proteção para tanques de teto 
fixo e teto flutuante 

Atualizar o nível de segurança requerido 
para os tanques em operação 

 Proteção contra distúrbios operacionais  
e ambientais 

Válvula quebra -vácuo 
regulável de tanque de teto 
flutuante. 

Permite a entrada de ar para o interior do 
tanque, quando o teto se apóia sobre as 
pernas no fundo do tanque, evitando a 
formação de vácuo, e a saída de ar e gases 
no enchimento. 

• Válvula quebra vácuo.  
ANEXO 66 

Garantia da segurança operacional  do 
teto flutuante. 
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Respiro do lençol central de 
teto flutuante. 
 
 
 
 
 
 
 

Permite  a eliminação dos gases e vapores 
sob o teto, que aliado ao acúmulo de água 
sobre o teto, têm levado ao adernamento 
do teto flutuante. 
 
 
 
 
 

• Respiros lençol 
central teto fltuante.  
ANEXO 67 

• Dispositivo Alívio 
Pressão REPLAN - 
eng Chien.       
ANEXO 68 

• Dispositivo de alívio 
de gases e vapores 
sob teto flutuante.  
ANEXO 69 

Prevenir o adernamento do teto flutuante 
devido ao acúmulo de gases e vapores 
sob o teto. 
Garante maior estabilidade do teto 
flutuante. 
 
 
 
 

Respiro do espaço de vapor 
do selo de teto flutuante  

Proteção contra sobrepressão do selo.  • Respiro do selo de 
teto flutuante. 
ANEXO 70 

Impedir a pressurização do espaço de 
vapor do selo periférico. 

Respiro aberto simples para 
tanque de teto fixo. 

Protege o tanque de teto fixo contra 
sobrepressão, para produtos com PF ≥ 
60ºC. 
PF: ponto de fulgor 

• Dispositivos proteção 
tanques teto fixo.  
ANEXO 71 
 

Proteção do tanque contra distúrbios  
operacionais, no enchimento, 
esvaziamento e aumento súbito de 
pressão. 

Válvula de pressão e vácuo 
com corta chama, para tanque 
de teto fixo. 

Proteger o tanque de teto fixo contra 
sobrepressão  
 

• Dispositivos proteção 
tanques teto fixo.  
ANEXO 72 
 

Proteção do tanque contra distúrbios  
operacionais, no enchimento, 
esvaziamento 
e aumento súbito de pressão.  
Permitir a admissão da vazão de ar 
necessário durante o esvaziamento do 
tanque ou contração do volume de 
produto, nas variações de temperatura. 
Permitir a saída dos vapores e gases 
durante o enchimento do tanque ou 
expansão do volume de produto, nas 
variações de temperatura, ou pela 
vaporização natural dos componentes 
mais voláteis. 
Reduzir as perdas dos componentes 
voláteis do produto armazenado, que ao 
serem expelidos permanecem nas 
vizinhanças do tanque, criando as 
condições de risco de fogo e poluição do 
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ambiente.  
Não engolir chama de fogo externo; 
Resfriar o ar quente que penetra no 
tanque, em caso de esvaziamento 
durante fogo externo. 

Tampa calibrada para BV de 
teto de tanque de teto fixo, de 
baixa pressão interna,  

Protege o tanque contra pressão 
excessiva. 

• Conforme API Std 650 
Anexo F.  

Proteção de tanque contra distúrbios  
operacionais, que causem elevação da 
pressão de armazenamento. 

Disco de ruptura em Boca de 
Visita de teto de tanque de 
teto fixo, com produto de alto 
teor de enxofre. 

Aplicado em produtos viscosos com alto 
teor de enxofre, que formam sulfeto de 
ferro que é altamente explosivo em contato 
com o ar atmosférico. 
Não requer a retirada do tanque de 
operação.  

 Aliviar de explosão em tanques de teto 
fixo 
Proteção do tanque.  
Aumentar a segurança operacional. 

 
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO 

 
Dispositivos para proteção do 
tanque de teto fixo em caso de 
explosão 
 

Aplicado em tanques com risco de 
sobrepressão súbita por: 

a- Vazamento de condensado em 
tanque com aquecimento interno 
com vapor; 

b- Entrada de água com o produto, em 
tanque aquecido; 

c- Corrosão causada por sulfeto, 
gerando produto pirofólico. 

• Dispositivos proteção 
tanque caso de 
explosão.  
ANEXO 73 
 

Alívio mediato.  
Proteção do teto fixo. 

 
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA 

 
Equalização do potencial 
elétrico de tanque de teto fixo 
ou teto flutuante. 

Acessório indispensável para garantia de 
segurança. 

 Proteção do tanque.  
Evitar o centelhamento entre 
Componentes do tanque pela formação 
de cargas eletrostáticas  durante a 
operação. 

Proteção contra raios e 
Aterramento elétrico de 
tanques. 
 

O aterramento elét rico é indispensável 
para garantia de segurança. Quando não 
há certeza desse aterramento usa-se o 
sistema de para-raios. 

• Requisitos norma 
ABNT 5419 aterramento 
tanques.  
ANEXO 74 

Proteção contra descargas  atmosféricas 
e prevenção de centelhamento por carga 
eletrostática.  
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  • Norma ABNT- 
NBR 5419 item A-2-4 

• Proteção tanques 
NFPA 780. 
ANEXO 75 

• Proteção elétrica Domo 
Geodésico.  
ANEXO 76 

 

Aterramento de tanque de teto 
flutuante  
 

Utilizar cabos elétricos através da escada 
articulada; por dentro dos tubos flexíveis 
dos drenos do teto; com “shunts” no 
selo periférico; ou sistema de 
aterramento com roldana. 

• Dispositivos proteção 
tanques de teto 
flutuante.  
ANEXO 77 

• Norma ABNT- 
NBR 5419 item A-2-4.  

Proteção contra descargas atmosféricas 
e prevenção de centelhamento por carga 
eletrostática.  

Medidas para prevenir a 
geração da carga eletrostática  
 
  
 
  
 

O bocal de entrada deve estar o mais 
próximo possível do fundo do tanque. 
Prover a ligação elétrica de componentes 
ou internos flutuantes na superfície do 
produto, com o tanque. 
Não é permitido bóias, flutuadores ou 
sucção flutuante sem conexão 
eletromecânica com o tanque.  

• Medidas prevenção 
carga eletrostática. 
ANEXO 78 

• API Std 2003 
 

 

Prevenir a geração de centelhamento no 
interior do tanque. 
 
 

Aterramento de tanque 
conforme NFPA 780 

Espessuras mínimas conforme material 
do teto: aço C e Alumínio; 
Requisitos proteção de teto fixo e de teto 
flutuante 

• Aterramento de 
tanques de teto fixo e 
de teto flutuante. 
ANEXO 79 

 

 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 
Conexão  da câmara de injeção 
de espuma no teto de tanque 
de teto fixo. 

Injeção da espuma diretamente sobre a 
superfície do produto armazenado.   
Os bocais de câmara de espuma nos 
tanques de teto cônico devem ter um 
pequeno pescoço interno para fixação do 
defletor de espuma. 
Não é permitida a fixação do defletor 
interno, diretamente no costado. 

 Aumento da eficiência do abafamento em  
caso de incêndio. 
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Defletor de espuma em 
costado de tanque de teto 
flutuante externo 

O bocal deve ser instalado em uma chapa 
de extensão do costado, de modo que a 
injeção da espuma se dê, localizadamente, 
sobre o anel periférico de vedação do teto 
flutuante. 
Para garantir a eficiência da injeção de 
espuma, instalar  uma parede antepara, 
sobre o teto, em volta do anel de vedação. 

• Extensão costado 
teto flutuante bocal 
aplicador espuma. 
ANEXO 80 

Combat er o fogo no anel periférico do  
teto flutuante. 
 

Dispositivos em teto flutuante  
 

Depende se é flutuante externo ou 
flutuante interno. 

• Anteparo selo teto 
flutuante.  
ANEXO 81 

Garantir a atuação da espuma sobre a  
região do selo do teto flutuante 
 

 
PROTEÇÃO CONTRA ADERNAMENTO DE TETO FLUTUANTE 

 
Dispositivos e medidas contra 
o adernamento de teto 
flutuante 

 • Causas adernamento 
teto flutuante. 
ANEXO 82 

Prevenir o adernamento do teto flutuante.  

 
SISTEMA DE AQUECIMENTO 

 
Sistema de aquecimento de 
tanques supervisionado por 
válvula de controle 
termostática. 

Economia de vapor, aumentando a 
eficiência do aquecimento. 

 Economia de energia.  

Serpentinas internas 
moduladas (tubos com 
espessura mínima de sch 80), 
para aquecimento com vapor, 
utilizando acessórios  
flangeados e removíveis. 
 

Acessórios flangeado para possibilitar a 
desmontagem e retirada de trechos da 
serpentina, para limpeza,  manutenção e 
reparo do fundo e costado, propiciando a 
manobra de máquinas dentro do Tanque.  

 Conservação da temp eratura do produto  
armazenado 

Sistema de aquecimento 
compacto 

Exemplo de um aquecedor tipo horizontal  • Sistema de 
aquecimento de 
tanque tipo compacto 
horizontal.  
ANEXO 83 
 

Conservação da temperatura do produto  
armazenado. 
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ISOLAMENTO TÉRMICO 

 
Procedimento novo de 
isolamento térmico de 
tanques. 

Modificações introduzidas para aumentar a 
resistência ao vento. 
 

• Norma Petrobras N-
250.  

Aum ento da vida útil do isolamento  
térmico. 

Isolamento térmico, com 
metalização ou pintura 
reflexiva, sobre  teto flutuante 
de tanques de petróleo.  

Aplicação de revestimento antitérmico na 
superfície do teto flutuante. 
Aplicado em tanques de petróleo com 
condensado 

 Redução da temperatura do teto flutuante  
sob a influência da radiação solar.  
Evitar a formação de vapor sob o teto 
flutuante. 

 
ESGOTAMENTO DO TANQUE 

 
Bomba auxiliar de 
esgotamento de grupo de 
tanque, ao invés de apenas 
uma bomba. 

A ser utilizada nos serviços de 
esvaziamento de tanque. 

 Para resolver os problemas de perda de  
“head” e cavitação 

 
 

FACILIDADES EM BACIAS DE TANCAGEM 

Facilidades de bacias de 
tancagem 

Descrição  Referências  Finalidade  

Melhorias em bacias de 
tanques de armazenamento  
 

Providências a serem executadas de 
preferência durante a montagem de 
instalação de tanque. 

• Melhorias em bacia 
de tanque de 
armazenamento. 
ANEXO 84 

Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 

Revestimento de 
impermeabilização de bacia 
e dique de contenção   

Providências a serem executadas de 
preferência durante a montagem de 
instalação de tanque. 

• Revestimento 
impermeabilizante 
bacia tanques. 
ANEXO 85 

Impedir a contaminação do solo em caso de  
Vazamentos.  

Mini -dique ou dique 
intermediário 
impermeabilizados  
 
 
 

Dique  de concreto intermediário, no 
entorno da base do tanque, das tubulações 
e válvulas, para conter pequenos 
vazamentos, preservando a bacia, sendo 
constituído a primeira contenção de um 
vazamento. 

• Mini -dique.   
ANEXO 86 

 
 
 
 

Conter pequenos e médios vazamentos.  
Manter o produto contaminado longe do 
solo, impedindo a sua contaminação e da 
água pluvial presente no dique.  
Desta forma também se evita a sobrecarga 
da ETDI contaminada, permitindo que a água 
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O mini -dique deve possuir base de 
concreto impermeabilizada e inclinada em 
direção às caneletas e tubulações dirigidas 
ao sistema de águas oleosas e ETDI. 
O volume do mini-dique deve ser 
adequado ao tamanho do tanque, 
garantindo a contenção do vazamento. 
Válvulas manuseadas perto dos tanques 
devem permanecer no interior dos mini-
diques. 

 
 
 
 
 
 

pluvial e seja drenada para o meio ambiente.  
Facilita o acesso para os trabalhos de 
limpeza, manutenção e reparos dos tanques.  
 
 

Rampa permanente de 
acesso de viaturas ao 
interior das bacias de 
tanques: 
 

Construção permanente na bacia do 
tanque, ultrapassando o dique e 
permitindo a chegada de caminhões e 
máquinas de manutenção até junto do 
tanque. 

• Rampas 
permanentes acesso 
bacia tanque.  
ANEXO 87 

Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 
 

Tubulações agrupadas, 
procurando-se deixar área 
circundante de cerca de 
300 junto ao tanque livre. 
 

Instalar as BVs e as PLs nessa região.  
 
 
 
 

• Bacia 
congestionada. 
ANEXO 88 
 
 

Adequação do projeto de tubulação dentro 
da bacia, liberando o acesso fácil até ao 
tanque. 
Facilita o acesso para os trabalhos de 
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 

Tubovia única para 
tubulações de processo e 
utilidades do tanque,  
 

Incluindo as linhas de entra e saída de 
produtos, vapor de aquecimento, combate 
a incêndio e “çonduites” de cabos 
elétricos e de instrumentação e controle. 

• Tubovias 
concentradas. 
ANEXO 89 
 

Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 

Válvulas agrupadas e 
plataforma de acesso 
ergonômico das válvulas. 

Preocupação durante o projeto das 
tubulações dentro da bacia de contenção. 

 Segurança do operador  e facilidades para 
operação 

Iluminação no local da 
amostragem e ao pé da 
escada helicoidal do 
costado. 

Preocupação durante o projeto das 
instalações elétricas do tanque. 
 
 

. Segurança do operador  e facilidades para 
operação 

Instalação, na área da 
bacia, de caixas com 
tomadas permanentes de 
energia elétrica 220/440/480 
V, devidamente adequadas 
a área classificada. 

Preocupação durante o projeto das 
instalações elétricas do tanque. 
 

 Facilita os trabalhos de manutenção.  
Para uso de ferramentas elétricas de 
manutenção, bomba de lastro, soprador para 
aeração, máquinas de solda, refletores 
manuais. 
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Caixas de concreto  na 
bacia, para coleta de 
resíduos de limpeza de 
tanque junto a porta de 
limpeza. 
 

Adequação do projeto civil dentro da 
bacia. 

 SMS 

Caixas de concreto na 
bacia, para coleta de óleo 
debaixo das válvulas junto 
ao costado e nos locais de 
amostragem.  

Adequação do projeto civil dentro da 
bacia. 

 SMS 

Caixas de concreto na 
bacia, para coleta de óleo 
debaixo de misturadores. 

Preocupação durante o projeto das 
instalações elétricas do tanque. 
 

 Evitar presença de líquido na bacia e no  
mini-dique. 

Piso cimentado com 
mureta de contenção para 
posicionamento de bomba 
portátil de transferência de 
produtos dentro da bacia 
de tanque. 

Adequação do  projeto civil dentro da 
bacia. 

 Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 

Projeto pronto de 
iluminação interna do 
tanque 
 
 

Durante o verão ou em épocas de maior 
incidência solar, verificamos que a 
produtividade dos trabalhos de 
manutenção, durante o dia, é muito baixa.  
A execução da manutenção no período 
noturno é recomendável por ser mais 
produtiva, pois se verifica maior conforto 
térmico. 
Para os trabalhos noturnos, no interior do 
Tanque há necessidade de muita 
luminosidade e ventilação artificiais.  
A concentração de trabalho noturno, 
dentro dos tanques melhora 
significativamente as condições de SMS 
dos trabalhadores. 

 Faci lita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 

Pavimentação de concreto 
em até 5 metros ao redor 
do tanque, dimensionada 

Adequação do projeto civil dentro da 
bacia. 

 
 
 

Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
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para suportar plataforma 
hidráulico-pantográfica ou 
guindaste hidráulico, sobre 
caminhão tipo Munck. 

  

Tomadas de água e ar de 
serviço.  

Facilidades para os serviço no tanque.   Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 

Escada de concreto sobre 
o talude para acesso a 
bacia em caso dos diques 
recobertos com grama e. 

Adequação do projeto civil dentro da 
bacia. 

 Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
. 

Placas de concreto na 
bacia para acesso aos 
locais de operação junto ao 
tanque.  

Adequação do projeto civil dentro da 
bacia. 

 Segurança do operador.  

Rampa de concreto sobre 
talude, para o acesso de 
máquinas à bacia. 

Adequação do projeto civil dentro da 
bacia. 

 Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
. 

Caixas de coleta de 
vazamentos operacionais. 

Instalar sob os misturadores e locais de 
amostragem, dirigidas às caneletas do 
sistema de águas oleosas e ETDI. 

 Limpeza da área e disposição de resíduos.  

Instalar sistema de 
monitoramento de cada 
bacia por CFTV. 

Providência para o projeto de segurança 
do tanque. 

 Segurança patrimonial.  

Pavimentação e 
concretagem de Bacia, 
Taludes e Mini-dique de 
Tanque. 
 

Adequação do projeto civil dentro da 
bacia. 

• Pavimentação e 
concretagem de 
bacia de Tanque. 
ANEXO 90 

Facilita o acesso para os trabalhos de  
limpeza, manutenção e reparos dos tanques  
 

 
 


