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RESUMO 
 
 
A maioria dos métodos tradicionais de inspeção 
em fundos de tanques atmosféricos envolvem a 
retirada de serviço, descontaminação e aplicação 
de ensaios localizados para verificação da 
condição de integridade. 
Conhecer a condição antes de alocar recursos de 
manutenção é informação de fundamental 
importância, uma vez que a atividade de inspeção 
envolve consideráveis custos, eventualmente 
desperdiçados naqueles cuja condição de 
integridade é adequada ao serviço. Metodologias 
de monitoramento da condição, estão hoje 
amplamente implementadas para equipamentos 
rotativos, normalmente utilizando técnicas de 
análise de vibração. Muito pouco existe 
disponível dentro deste conceito (preditivo) para 
tanques, mais reduzido ainda com relação ao 
fundo. O monitoramento de tanques sob 
condições controladas, fornece informações da 
situação de integridade do fundo contribuindo na 
criação de cronogramas prioritários para atividade 
de manutenção de tanques. Este trabalho descreve 
o princípio de aplicação da técnica de emissão 
acústica dedicada à avaliação da condição dos 
fundos de tanques. 
 
1- INTRODUÇÃO 
 
Fundos de tanques são normalmente inacessíveis 
à inspeção quando em serviço, sendo a única 
indicação de problemas o que é possível ser 
observado pelo lado externo, especialmente no 
caso de vazamentos. Existem ainda situações 
inconclusivas quando notada variações 
volumétricas indicando perdas e a não observação 
de produto pelo lado externo.  As causas são as 

mais diversas possíveis como: variações 
volumétricas devido à variações de temperatura e 
consequentemente variações de densidade 
associada ao método de medição utilizado;  
válvulas com vazamentos, proporcionando a 
observação de produto pelo lado externo não 
originário do fundo, e outras situações que se 
traduzem em uma incerteza do que esta realmente 
ocorrendo. Um dos recursos normalmente 
utilizado para estabelecimento de critérios 
preditivos quanto a condição de integridade de 
fundos de tanques é a análise estatísticas baseada 
em históricos  de tanques semelhante, que 
considera o material do fundo e sua 
compatibilidade com o produto estocado. 
Infelizmente este recurso não considera fatores 
como a eventual presença de condições corrosivas 
entre o fundo e sua base (umidade, acidez do 
solo), fatores estes muito particulares da 
localização e instalação do tanque. Outro fator é a 
presença de contaminantes, como por exemplo a 
presença de água marinha em tanques 
armazenadores de petróleo extraído de poços 
marítimos. Este é um típico caso em que a 
detecção do problema normalmente ocorre 
tardiamente devida a acelerada degradação que 
surpreende expectativas da vida útil de tanques. 
Cada caso de armazenamento pode ter o seu fator 
de contaminação porém certo é que 
invariavelmente causam surpresas desagradáveis 
ao usuário. A metodologia de monitoramento de 
tanques através da técnica de emissão acústica 
tendo sido desenvolvida nos últimos dez anos, 
inicialmente com o objetivo de localizar os 
eventuais vazamentos presentes no fundo, 
particularmente nos tanques armazenadores de 
óleo crú de grandes diâmetros. O resultado da 
determinação da exata localização de furos seria 
uma informação valiosa considerando a área total 
do fundo (nos maiores tanques de 4000 a 5000 



m2). Os primeiros experimentos realizados pelo 
autor foram a partir de dezembro de 1986 (1) no 
tanque 4404 da Refinaria Replan (Petrobrás) 
localizada em Paulínea, SP. Centenas de outros 
ensaios foram realizados, os quais demonstraram 
50% de confiabilidade nos resultados quanto à 
localização dos furos. Investigando as causas 
observamos que o maior complicador residia no 
objetivo do ensaio, ou seja, o método era 
dedicado a detecção e localização da turbulência 
causada pelo fluxo do produto através do furo. 
Constatamos no entanto que este fluxo nem 
sempre ocorria. Por vez o fluxo era obstruído pelo 
próprio produto de corrosão, apesar da presença 
do furo, ou era altamente influenciado pela 
interface fundo base, propriedades do produto 
estocado e diâmetro do furo. Comparando nossos 
resultados com os obtidos com outros 
especialistas que haviam dedicado pesquisas nesta 
direção, notamos resultados similares em especial 
os obtidos no Reino Unido através dos 
experimentos de Phil Cole (Physical Acoustics 
Ltda - Cambridge) (2) e Kevin L. Hofer (Chevron 
- USA) (3). Nos históricos dos experimentos 
foram incorporadas as informações da inspeção 
interna realizada fora da condição de serviço. 
Entretanto nos experimentos executados em 
diversas localidades diferentes, com diferentes 
produtos de armazenamento e em diferentes 
tamanhos de tanques, estes apresentaram uma 
similaridade que é a base científica da 
metodologia de monitoramento, atualmente 
empregada. A redução dos resultados, 
consolidada em uma metologia, hoje conhecida 
como a tecnologia TANKPAC desenvolvida por 
Phil Cole (PAC - Inglaterra), obteve significativo 
sucesso através da observação dos seguintes fatos: 
Analisando os resultados dos diversos 
experimentos foi notado que a presença de 
corrosão já existente e processos de corrosão em 
evolução atuantes em fundos de tanques, 
promoviam um nível de atividade acústica 
facilmente identificado quando comparado com os 
níveis de atividade manifestado por fundos de 
tanques isentos de corrosão. Este fenômeno não 
era fato novo dentro da tecnologia conhecida de 
emissão acústica. Em 1986 S. H. Yuyama  já 
havia demonstrado como o processo de corrosão 
manifesta fontes genuínas de atividade de emissão 
acústica em seu trabalho “Fundamental Aspects of 
Acoustic Emission Applications to the Problems 
Caused by Corrosion” (4). Este trabalho 
demonstra como o processo de corrosão é 
altamente ativo, fato este não de difícil 
interpretação, considerando que para ocorrer 

corrosão a energia liberada no processo é enorme 
sendo ela responsável pela degradação atômica do 
material. Uma segunda fonte altamente ativa 
associada ao processo de corrosão é a formação 
do óxido. Estes produtos são de características 
frágeis que também liberam energia durante o 
fissuramento que permanentemente ocorre à 
medida que  mais óxido é formado abaixo dele, ou 
quando submetido a pequenos deslocamentos , 
por exemplo, quando aderidos às chapas de 
fundos de tanques. Através deste embasamento 
científico ficou simples interpretar a causa da 
intensa atividade manifestada por fundos de 
tanques comprometidos. A partir deste ponto veio 
a contribuição da técnica de emissão acústica no 
monitoramento da condição de tanques, uma vez 
que a corrosão é a maior preocupação quanto a 
integridade, seja pelo lado interno ou externo ao 
tanque. O maior mérito da tecnologia TANKPAC, 
foi a de mudar o objetivo do monitoramento. A 
mudança foi não mais enfocar a turbulência 
através do eventual furo , mas sim monitorar a 
atividade total manifestada pelo fundo. 
Adicionalmente com base nos resultados dos 
diversos ensaios realizados, foi criada uma 
classificação quanto o grau de comprometimento 
do fundo dos tanques com relação a atividade 
detectada. Estes aspectos da tecnologia e do 
monitoramento estão discutidos no próximo 
capítulo. 
 
 
 
2- MONITORAMENTO DE FUNDOS 
     DE TANQUES 
 
A metodologia de monitoramento de fundos de 
tanques, através da tecnologia TANKPAC, deve 
ser interpretada não como um método de 
inspeção, mas um método de seleção de quais os 
tanques que seguramente devem ser removidos de 
serviço para manutenção corretiva. Considerando 
que os custos envolvidos na retirada de operação, 
limpeza e inspeção são normalmente elevados 
(R$50.000,00 a R$ 200.00,00), no caso em que, já 
fora de serviço o fundo indique uma condição 
adequada ao uso, todo investimento dedicado à 
manutenção foi gasto inutilmente. É neste aspecto 
a primeira contribuição do monitoramento.  
A segunda é de estabelecer um cronograma de 
prioridade de manutenção otimizando assim os 
recursos disponíveis. A classificação quanto o 
grau de deterioração fornecida pelo resultado do 
ensaio é quem permite a elaboração deste 
cronograma de prioridades. Esta classificação, 



baseada na atividade total registrada, é 
apresentada  na forma de cinco letras A, B, C, D e 
E, cada qual associada ao grau de deterioração, 
sendo a pior condição a letra E e a melhor 
indicada pelo A. O monitoramento é executado 
sem a retirada do tanque de serviço, sendo no 
entanto necessário a interrupção da operação 
(transferências, esvaziamentos e enchimentos) 
durante o período de monitoramento que varia de 
24 a 6 horas, dependendo do diâmetro do tanque e 
da viscosidade do produto. É recomendado ainda 
o bloqueio de todas as válvulas,  a parada de 
agitadores e a movimentação de tetos flutuantes, 
quando existentes. Dependendo também do 
diâmetro do tanque, uma quantidade entre 3 e 30 
sensores são instalados no costado   pelo lado 
externo a 1,0m da base. Estes sensores são os que 
irão determinar o nível de atividade proveniente 
do fundo.  

 
É também recomendado o monitoramento com o 
maior volume possível, sendo o mínimo requerido 

uma altura de 2 m de coluna do produto estocado. 
Estatísticas de usuários provenientes de resultados 

de monitoramento em 850 fundos de tanques  
através da tecnologia TANKPAC (2) 
demonstraram o seguinte resultado: 
Em 100% dos tanques classificados como tipo A 
(condição adequada ao uso) não foram  
necessários reparos, não tendo sido encontrada a 
presença de defeitos comprometedores da 
integridade. Em 56% dos tanques classificados 
como Tipo C (presença de defeitos significativos) 
foram necessários reparos corretivos. Em 52% 
dos tanques classificados como tipo E 
(integridade comprometida) os respectivos fundos 

foram substituídos. Estes resultados são os que 
melhor retratam o aspecto seletivo da técnica 
quanto a evitar a retirada de tanques de operação. 
A confiabilidade foi de 100% nos casos em que 
apresentaram condição adequada ao uso, sendo 
esta a contribuição no planejamento preditivo de 
inspeção e manutenção. Assim tanques em 
condições adequadas de operação não são mais 
retirados de serviço. Para efeito de ilustração, 
abaixo estão apresentados dois resultados da 
técnica aplicada no mesmo tanque. 
 
A próxima figura é o resultado do monitoramento 
em um tanque de nafta cuja classificação foi E.  
Os resultados são apresentados na forma da 
localização tridimensional da atividade total 
detectado no fundo do tanque, ou na forma de 
localização no plano do fundo. 
 
 
 

 



O tanque em questão, quando retirado de serviço 
revelou a presença de diversas chapas corroídas 
(inclusive furos), conforme o ilustrado acima. 
 
 
Após reparo, o qual envolveu a substituição total 
do fundo, o mesmo tanque foi novamente 
monitorado na condição de serviço, tendo sido 
classificado como tipo A. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- CONCLUSÃO 
 
O relato aqui presente, assim como os resultados 
apresentados indicam a grande  contribuição que 
esta metodologia tem a oferecer nos programas de 
inspeção através do monitoramento da condição 
de integridade de fundos de tanques, 
proporcionado a implantação de um efetivo 
programa preditivo de manutenção. 
Os resultados são significativos, quando 
considerada a não retirada de serviço de tanques 
com fundos em bom estado, refletindo numa 
economia nos custos de manutenção, e diminuição 
do impacto ambiental causado pelo descarte dos 
produtos depositados nos fundos de tanques, os 
quais devem necessariamente serem removidos, 
quando da retirada de serviço por motivos de 
inspeção. 
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