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TANQUE SUBTERRÂNEO JAQUETADO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto inovador e com a qualidade ARXO. Obrigado por
escolher nosso produto.
Neste manual você encontra as informações para a sua segurança durante o uso adequado do seu
equipamento. Leia todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
futuras referências. Em caso de dúvidas, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Consulte também nosso site na Internet em www.arxo.com.
Nele você poderá encontrar informações sobre outros produtos
ARXO, como tabelas de arqueação teóricas, manuais e catálogos de
toda nossa linha de produtos.

(47) 2104 - 6755
Sac@arxo.com

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço
Autorizado ARXO.
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1 INTRODUÇÃO
1.1. FINALIDADE DESTE MANUAL
Fornecer ao responsável pela instalação as instruções para instalar o equipamento de forma
correta e com segurança por uma equipe autorizada para tais fins, seguindo a NBR 16.764,
possibilitando condições normais de operação compatíveis com o processo integrado.
1.2. APRESENTAÇÃO
O tanque jaquetado ARXO é composto por duas paredes, uma em aço-carbono ASTM A-36
e outra em fibra de vidro laminada (termofixa), entre elas há um espaço intersticial para a
instalação de sensor eletrônico de monitoramento, garantindo a qualidade e a segurança no
armazenamento do combustível e preservando o meio ambiente.
Os tanques ARXO estão disponíveis nas seguintes configurações:


10.000 litros Pleno;



15.000 litros Pleno;



20.000 litros Pleno e Bipartido;



30.000 litros Pleno, Bipartido e Tripartido;



60.000 litros Pleno, Bipartido, Tripartido e Tetrapartido.
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2 DIFERENCIAIS ARXO
O Tanque Jaquetado Subterrâneo de Combustíveis é utilizado para armazenar de forma
segura os mais diversos tipos de combustíveis comercializados nos Postos de Serviços.
O tanque jaquetado ARXO é produzido com responsabilidade ambiental e inovação
tecnológica. O encaixe dos anéis do costado no momento da fabricação é primordial para a
agilidade do processo e isenção de solda manual em espaço confinado. Outro diferencial são os
parafusos prisioneiros removíveis.
A ARXO também oferece a opção de tanque jaquetado com revestimento especial de
acordo com a UL1316 para atender a legislação ambiental de alguns estados do Brasil, que prevê
esta medida para solos que apresentem a possibilidade de presença de hidrocarbonetos. O
modelo emprega a resina termofixa com o melhor índice de qualidade do mercado. Apresenta
tampa protetora da boca de visita e oferece fácil manuseio e instalação.
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3 COMPONENTES

O equipamento contempla os seguintes componentes:


Tanque metálico



Olhal para içamento



Boca de visita



Tubo para monitoramento



Tubo de Sucção



Vacuômetro



Caixa de Passagem



Revestimento externo (jaqueta) em PRFV (plástico reforçado em fibra de vidro)
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4 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS


Certificado de Conformidade para fabricação de tanques de acordo com a NBR
16.161:2019 e NBR 16.764:2019;



Certificado de Garantia;



ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);



Tabela de arqueação teórica;



Nota Fiscal.

5 DIMENSIONAIS
MODELO

COMPARTIMENTOS

DIÂMETRO

COMPRIMENTO

ESPESSURA

MASSA

10.000 L

Pleno

2.549 mm

2.000 mm

6,30 mm

1.350 kg

15.000 L

Pleno

1.910 mm

5.400 mm

4,75 mm

1.600 kg

15.000 L

Pleno

2.549 mm

3.000 mm

6,30 mm

1.850 kg

20.000 L

Pleno

2.549 mm

4.000 mm

6,30 mm

2.300 kg

20.000 L

(10/10)

2.549 mm

4.000 mm

6,30 mm

2.700 kg

30.000 L

Pleno

2.549 mm

6.000 mm

6,30 mm

3.200 kg

30.000 L

(15/15)

2.549 mm

6.000 mm

6,30 mm

3.600 kg

30.000 L

(10/20)

2.549 mm

6.000 mm

6,30 mm

3.600 kg

30.000 L

(10/10/10)

2.549 mm

6.000 mm

6,30 mm

4.000 kg

60.000 L

Pleno

2.549 mm

12.000 mm

6,30 mm

6.400 kg

60.000 L

(30/30)

2.549 mm

12.000 mm

6,30 mm

6.800 kg

60.000 L

(20/20/20)

2.549 mm

12.000 mm

6,30 mm

7.200 kg

60.000 L

(15/15/15/15)

2.549 mm

12.000 mm

6,30 mm

7.600 kg

6 CARACTERÍSTICAS DO REVESTIMENTO


Resina termofixa reforçada com fibras de vidro;



Polietileno de alta densidade (PEAD);



Espessura mínima de 2,5 mm sem função estrutura;



Área mínima de interstício: 93%;



Qualificação conforme UL 1746/3;
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Vácuo monitoramento por vacuômetro até a instalação.

7 TESTES DE QUALIDADE E SEGURANÇA
O tanque jaquetado ARXO passa pelo processo de qualidade através de inspeções, testes e
ensaios de acordo com as normas. Tais quais, ensaios dimensionais, EVS, líquido penetrante,
raio-x, estanqueidade, ensaio de descontinuidade da jaqueta (holiday detector), ensaio de
comunicação intersticial, ensaio de estanqueidade da jaqueta, ensaio de vácuo do interstício,
ensaio de dureza Barcol, ensaio de resistência da jaqueta ao impacto, ensaio de resistência e
estanqueidade da jaqueta, ensaio de tensão nas conexões - torque e momento fletor e ensaio de
resistência da alça de içamento.
ENSAIO

CRITÉRIO

NORMA

Dimensional

100% dos tanques produzidos

Tabela 7 da NBR 16.161

Visual de Solda

100% dos tanques em 100% das
soldas

AWS D 1.1

LP de Solda

100% dos tanques em 100% das
soldas que não são de topo

ASME VIII div 1

Ultrassom de Solda

1 tanque a cada 10 em 20% das
soldas de topo

ASME VIII div 1

Junta soldada

Corpo de prova em 1 tanque a cada
100

NBR 9.797
Qualificação do procedimento e operador

Estanqueidade

100% dos tanques e
compartimentos, ensaio
pneumático com pressão interna
de 10,7 a 34,5 kPa

Zero vazamentos

7.1 NORMAS DE FABRICAÇÃO
NBR 16.713:2018
Construção de tanque atmosférico subterrâneo em resina termofixa reforçada com fibras de
vidro, de parede simples ou dupla..
Matriz
Rodovia BR 101 - km 100,4
Nossa Senhora da Conceição - 88380-000
Balneário Piçarras - SC - Brazil
+ 55 47 2104.6700

www.arxo.com

Página 9 de 26

NBR 16.161:2019
Construção de tanque atmosférico subterrâneo em aço-carbono, parede simples ou parede
dupla.
7.2 NORMAS DE REFERÊNCIA
NBR 16764:2019
Manuseio e instalação de sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis e óleo
lubrificado usado.
UL 58
Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids.
Tanques Subterrâneos de Aço para Líquidos Inflamáveis e Combustíveis.
UL 1746
Standard for External Corrosion Protection Systems For Steel Underground Storage Tanks.
Sistemas de proteção de corrosão externa para Tanques Subterrâneos de Aço para
Armazenamento.
UL 1316
Glass-Fiber-Reinforced Plastic Underground Storage Tanks for Petroleum Products,
Alcohols, and Alcohol-Gasoline Mixtures.
Tanques de armazenamento subterrâneo de plástico reforçado com fibra de vidro para
produtos petrolíferos, álcoois e misturas de álcool e gasolina.
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7.3 MATERIAIS CERTIFICADOS

MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO

Chapas aço carbono

ASTM A283 C
ASTM A283 D
ASTM A36

Conexões (luvas e flanges)

Ferro fundido SAE J434 D5506
Aço carbono forjado ASTM A105

Parafusos ou prisioneiros

ASTM A307 B galvanizado conforme ASTM B633 tipo II SC-3

Porcas

ASTM A563 B galvanizado conforme ASTM B633 tipo II SC-3

Arruelas

Aço carbono galvanizado conforme ASTM B633 tipo II SC-3

Vedação

Borracha nitrílica 3,0 mm conforme ASTM D2000

Tubo de Sucção

DIN 2440 DN 50 não galvanizado

Corpo do Filtro do Tubo de Sucção

ASTM B584 Liga C 85700

Filtro de tubo (tela)

Malha 18 fios por polegada – ASTM B 134 Liga C 27000

Tubo de monitoramento

DN 50 SCH 40 sem costura

Eletrodo revestido (solda)

AWS A 5.1

Arame sólido arco-submerso (solda)

AWS A 5.17

Arame sólido mig-mag (solda)

AWS A 5.18

Arame tubular (solda)

AWS A 5.20
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8 ARMAZENAMENTO

Após o recebimento do Tanque Subterrâneo Jaquetado ARXO, devem ser seguidas as
seguintes recomendações de armazenagem do mesmo até o momento de instalação.


Manter o tanque no berço de transporte;



Manter o berço apoiado em solo/piso nivelado;



Posicioná-lo em um local seguro e isento de possíveis colisões;



Manter o tanque protegido da incidência solar, para garantir a qualidade da jaqueta;



Não utilizá-lo como recipiente temporário de qualquer produto (água, combustível, etc);

9 PRÉ-INSTALAÇÃO
Antes de instalar o equipamento, verifique cuidadosamente se houve algum dano de
transporte e assegure que todas as partes móveis estão fixas para que possa ser instalado com
segurança e sem que haja algum dano ou vítimas por qualquer movimento involuntário.
A preparação, aterramento e a concretagem do local deve ser definido por uma equipe
autorizada para tais fins, seja ela a instaladora ou empreiteira, seguindo a NBR 16.161/2019.

9.1 PLANEJAMENTO
É de fundamental importância o planejamento da instalação do tanque. Verificando a
locação do equipamento e as manobras necessárias para a instalação do mesmo, como: local da
cava, local para armazenar o material retirado, a acessibilidade de guindaste munck e caminhões,
a interferência de instalações elétricas e hidráulicas, subterrâneas ou não, a segurança das
pessoas envolvidas na execução do serviço e as possíveis intempéries durante o processo.
Manter vedadas as aberturas do tanque, a fim de não permitir a entrada de qualquer objeto
estranho no seu interior, até o momento da instalação.
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9.2 INSPEÇÕES
9.2.1

TANQUE

Imediatamente antes da instalação, o tanque deve ser cuidadosamente inspecionado,
certificando-se de que este não possua danos estruturais aparentes ou no revestimento. Em caso
de danos no revestimento, a assistência técnica da ARXO deve ser imediatamente contatada para
orientação dos procedimentos a serem adotados.
9.2.2

SOLO

É fundamental o reconhecimento geotécnico do terreno por um profissional habilitado, no
local onde o tanque deve ser instalado.
9.3 MANUSEIO
O tanque deve ser apoiado sobre superfície bem nivelada e não deve ser rolado ou
impactado contra o solo ou qualquer outro objeto rígido. Para tanto, deve ser mantido no berço até
a instalação na cava.
O içamento é feito por olhais, usando-se equipamento de guindar capaz de suportar uma
carga mínima de 1,5 vezes o peso do tanque vazio (ver item 5 deste manual), respeitando-se a
curva de carga do equipamento (ver figura 1).
Atenção: Nunca use cabos ou correntes ao redor do corpo do tanque. A movimentação
deve ser feita de maneira suave e cuidadosa, com o tanque nivelado horizontalmente, a boca de
visita voltada para cima, bocais fechados e vacuômetro deve continuar mostrando vácuo.

Figura 1 - Içamento do tanque
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10 PREPARAÇÃO
10.1 ESCAVAÇÕES
A escavação para tanques subterrâneos deve ser realizada sempre com o cuidado de não
afetar possíveis fundações existentes e instalações subterrâneas (energia elétrica, água, esgoto),
além dos riscos de desmoronamentos, material contaminado e chuvas fortes.
O ângulo de inclinação das paredes da cava é determinado pelas condições e tipo do solo,
profundidade da cava, acesso e segurança dos operários, caminhões e guindaste (ver figura 2).

Figura 2 - Inclinação determinada pelas condições do solo,
profundidade da escavação e segurança

10.1.1 PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO
A profundidade total da escavação é determinada pelo diâmetro do tanque, espessura do
leito, altura de recobrimento e tipo de pavimentação considerada. O fundo da cava deve ser
nivelado horizontalmente. A espessura mínima do leito deve ser de 0,30 m e devidamente
compactado para receber a carga do tanque quando cheio.
Devem ser considerados os seguintes fatores na determinação do tamanho, formato e
profundidade da cava:
a. Estabilidade do solo;
b. Espaço para a instalação dos equipamentos, inclusive sistemas de detecção.
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c. Devem ser considerados os seguintes fatores agravantes:
d. Localização;
e. Chuva;
f.

Freático elevado;

g. Solo instável;
h. Áreas de aterro próximas;
i.

Solo contaminado;

j.

Presença de rocha;

k. Antigas fundações;
l.

Galerias de serviços (água, esgoto, energia elétrica e telefone);

m. Eletrodutos;
n. Tubulações de água, gás, ar comprimido, etc.
o. As águas superficiais devem ser impedidas de entrar na cava.

10.1.2 SEGURANÇA DURANTE A ESCAVAÇÃO
A área de serviço deve ser mantida limpa, desobstruída de materiais, sinalizada e isolada
para a proteção do público e do pessoal da obra.
Em solos instáveis (areia, turfa, etc.), deve ser previsto escoramento durante os trabalhos
para permitir a entrada de pessoas no interior da cava.
Na remoção do material retirado da cava, o mesmo não deve permanecer depositado
próximo da cava, de modo a evitar possíveis imprevistos.

10.2 CAVA
O início da cava deve distar no mínimo 1,50 m de fundações existentes e limite da
propriedade (ver figura 3). Porém, admite-se a redução da distância mínima estabelecida quando
submetida a um estudo específico para garantir a segurança das fundações existentes ou que
venham a ser construídas. Distâncias adicionais podem ser exigidas, de modo a garantir o apoio
de fundações existentes, assim como livrar o tanque das cargas decorrentes.
A distância entre as paredes da cava e o tanque deve ser de 0,60 m, no mínimo (ver figura
5). Para tanques em solos instáveis, a distância mínima deve ser ½ diâmetro. No caso de mais de
um tanque, a distância entre eles deve ser 0,60 m no mínimo (ver figuras 4 e 5).
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Figura 3 - Distância da fundação da cava

Figura 4 - Distância mínima entre tanques

11 INSTALAÇÃO
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11.1 COLOCAÇÃO DO TANQUE NA CAVA
As aberturas do tanque devem ser mantidas vedadas durante toda a sua instalação.
O tanque deve ser colocado suavemente na cava, nivelado horizontalmente, com o eixo do
flange da boca-de-visita na vertical.
A fim de garantir um ótimo assentamento, é importante que o quadrante inferior do tanque
esteja inteiramente apoiado sobre o leito da cava (ver figura 5).

Figura 5 - Assentamento do quadrante inferior do tanque e
distância mínima frontal entre tanques

11.2 ATERRO
A cava deve ser aterrada com material granular conforme a tabela abaixo.
Os enchimentos de areia ou pedrisco devem ser compactados ou adensados conforme o
caso, em camadas de 300 mm, para obter massa específica aparente no mínimo igual a 90% da
máxima obtida conforme a NBR 7.182, usando cilindro pequeno e soquete grande com energia
modificada. Os enchimentos feitos com brita ou seixo rolado não precisam ser compactados.
Cuidados especiais devem ser tomados na colocação e compactação das duas primeiras
camadas de aterro, para assegurar apoio pleno ao fundo do tanque. Para essas camadas o
material de aterro deve ser inserido e socado por baixo do costado e dos tampos.
NOTA - As principais falhas que afetam a integridade da estrutura e do revestimento do
tanque são:
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a) uso de material inadequado para o aterro;
b) utilização de pedras (rochas) e entulhos deixados na escavação;
c) má compactação, deixando espaços vazios no aterro;
d) migração do solo original no lugar do material de aterro.

Material granular

Dimensão máxima
(mm)

Dimensão mínima
(mm)

Brita 1

12,5

4,8

Areia grossa

2,0

1,2

Pedrisco grosso

4,8

2,0

Seixo rolado

20,0

3,0

11.3 LASTRO
Após o assentamento do quadrante inferior do tanque, conforme figura 4, este deve ser
lastreado com água até 1/3 aproximado do seu volume. Quando a altura do aterro atingir a
metade do diâmetro, o tanque deve ser completamente lastreado.
No caso de tanque compartimentado, o lastreamento deve ser simultâneo em todos os
compartimentos.

11.4 COMPACTAÇÃO
A compactação do leito da cava e do aterro deve ser feita em camadas de no máximo 0,30m
de altura, devendo ser compactada uma de cada vez (ver figura 6).
No caso de compactação mecânica devem ser tomadas precauções para não danificar o
tanque ou tubulações (ver figura 7).
Seixo rolado e brita 1 são materiais autocompactantes; entretanto, para evitar áreas vazias
no aterro, o material deve ser forçado no quadrante inferior dos tanques.
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Figura 6 - Compactação manual da cava

Figura 7 - Compactação mecânica da cava
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11.5 MIGRAÇÃO DO ATERRO
Para evitar a migração do solo circundante ao aterro, nos casos de solos instáveis,
pantanosos, ou onde o nível do freático for muito alto, é necessária a colocação de filtro tipo
manta geomecânica em toda a cava (ver figura 8).

Figura 8 - Instalação do filtro tipo manta geomecânica

11.6 ALTURA DE RECOBRIMENTO DO ATERRO
A altura de recobrimento do aterro do tanque deve ser de acordo com a instalação do sump,
variando de 1 a 1,3m (ver figura 9)
Em áreas sujeitas a tráfego, o piso acima do tanque deve ser pavimentado, no mínimo ao
limite da extensão da cava. Em áreas onde não houver possibilidade de tráfego, é permitido não
pavimentar o piso acima do tanque.
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CÂMARA DE CALÇADA

SUMP

1a
1,3m

Figura 9 - Altura máxima de recobrimento

11.7 REBAIXAMENTO DO FREÁTICO
O freático deve ser rebaixado no caso em que esteja próximo ao fundo da cava.
Para o rebaixamento do freático, podem ser utilizados os seguintes métodos:
a) bombeamento direto: no caso de solos pouco permeáveis (argilosos) (ver figura 10);
b) bombeamento por ponteiras filtrantes: no caso de solos muito permeáveis (areia e silte),
onde o nível do freático alcança a superfície do terreno (ver figura 11);
c) bombeamento durante o aterro: pode ser necessário o aumento da cava em alguns
centímetros no comprimento ou na largura, para a construção de um pequeno poço de onde a
água deve ser bombeada. Este poço só pode ser aterrado após o recobrimento do tanque (ver
figura 12).
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Figura 10 - Bombeamento direto

Figura 11 - Bombeamento por ponteiras filtrantes
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Figura 12 - Bombeamento durante o aterro

11.8 PROTEÇÃO CONTRA FLUTUAÇÃO
Quando o tanque for instalado em locais onde o nível do lençol freático puder ultrapassar a
geratriz inferior do tanque, ou em locais sujeitos a inundações ou alagados, devem ser
empregados métodos que possam garantir que o tanque não venha a deslocar-se em razão do
empuxo, durante e após a sua instalação. As seguintes premissas devem ser consideradas neste
tipo de instalação:
- os métodos de proteção devem basear-se nos cálculos do empuxo do tanque para a pior
condição, ou seja, com o freático atingindo o nível da pavimentação (caso em que a força de
empuxo irá atuar também sobre os materiais de aterro e de pavimentação). Esta consideração
deve ser feita ainda que a profundidade do freático não seja de conhecimento prévio;
- o peso do material de aterro, bem como o da pavimentação sobre o tanque, são os fatores
mais significativos para a contraposição ao empuxo exercido sobre o tanque;
- outros fatores de contraposição são o peso do tanque vazio, o peso dos acessórios e o
atrito do tanque contra o material de aterro.
Os seguintes métodos de proteção contra flutuação poderão ser utilizados, de acordo com
as considerações acima:
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11.8.1 ATERRO E PAVIMENTAÇÃO
Consiste na utilização da própria camada de aterro do tanque, que poderá ser suficiente
para mantê-lo fixo na cava. Neste caso, a altura do recobrimento acrescida da espessura do
pavimento (Hc) deverá ser maior ou igual a 55% do diâmetro do tanque, limitado a 1,5 m.
Com a utilização de pavimentação de concreto armado com espessura mínima do concreto
de 0,15 m, Fck mínimo = 15 Mpa, para pavimentação ou mesmo com a finalidade específica de
contrapor-se ao empuxo (ver figura 13), o Hc mínimo deve ser maior que 1,0 m.

Figura 13 - Proteção por pavimentação e material de aterro

11.8.2 ANCORAGEM
O sistema de ancoragem deve ser composto por estruturas de concreto, distribuídas ao
longo do comprimento do tanque, no interior da cava, abaixo da geratriz inferior do tanque, fora
dos limites da projeção do costado (ver figura 14).
As estruturas de concreto devem ter área de projeção total mínima de 2,0 m² e volume total
mínimo de 0,8 m³, posicionadas de modo que fiquem diametralmente alinhadas e possuam no
mínimo duas amarrações a 1/5 do comprimento, a partir das extremidades do tanque (tampos).
A amarração deve ser firme e segura, para não afrouxar durante o aterro da cava. Devem
ser utilizados tirantes passados transversalmente ao eixo longitudinal do tanque.
As estruturas de concreto devem possuir alças confeccionadas em vergalhão com diâmetro
de 12,7 mm, para possibilitar a amarração final (ver figura 14).
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Os tirantes e ferragens devem ser dimensionados para resistir, no mínimo, ao empuxo do
tanque, considerado quando vazio, isto é, 7,7 t para tanques de 15 000 L e 9,0 t para tanques de
30 000 L (compartimentado ou não). O tirante de aço e as ferragens devem ser protegidos contra
corrosão. O tirante e ferragens não devem danificar o revestimento do tanque (ver figura 14).
Para facilitar o serviço de ancoragem, o tanque deve ser mantido cheio de água até o final
da operação de instalação.

Figura 14 - Sistema de ancoragem
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12 GARANTIA
O tanque jaquetado ARXO possui 5 (cinco) anos de garantia contra defeitos de fabricação.

12.1 CONDIÇÕES


Instalação em até 6 (seis) meses após o recebimento;



Atendimento rigoroso à norma técnica NBR 16.764;



Engenheiro responsável pela instalação;



ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à instalação;



Presença do sistema de monitoramento interstício;



Prova de solo adequado (não contaminado);



Instalador certificado pelo Inmetro.
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