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Prezado empresário TRR.

O guia foi desenvolvido pelo Sindicato Nacional do Co-
mércio Transportador-Revendedor-Retalhista de Combús-
tiveis - SindTRR, com o objetido de auxiliá-lo no cotidiano 
de sua empresa.

Esse instrumento estabelece os princípios gerais para sele-
ção dos equipamentos, materiais e infra-estrutura de siste-
mas de armazenamento aéreo de combustíveis – SAAC, 
permanentes ou temporários, para pontos de abasteci-
mento de consumo próprio. 

A instrução se aplica a instalação com tanque aéreo que 
opera em temperatura ambiente e pressão atmosférica, 
de volume máximo de 15 m3. 



1 TERMOS E DEFINIÇÕES

1.1 Ponto de abastecimento

Instalação que possua equipamentos e sistemas para o 
armazenamento de combustível automotivo com regis-
trador de volume apropriado. O PA destina-se ao abaste-
cimento de equipamentos móveis, veículos automotores 
terrestres, aeronaves, embarcações ou locomotivas; cujos 
produtos sejam destinados exclusivamente ao uso do de-
tentor das instalações ou de grupos fechados de pessoas 
físicas ou jurídicas, previamente identificadas e associadas 
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em forma de empresas, cooperativas, condomínios, clu-
bes ou assemelhados.

1.2 Abastecimento móvel ou comboio

É aquele que ocorre por meio de veículo adaptado para 
armazenar e transportar combustível, a fim de abaste-
cer equipamentos ou recipientes quaisquer.

1.3 Caixa de contenção

Dispositivo de proteção para unidades de abastecimen-
to e filtragem instaladas externamente ao equipamento 
com a finalidade de retenção de possíveis derrames 
ou vazamentos.

1.4 Registrador de volume

Equipamento ou dispositivo mecâ-
nico que possibilite o controle de 
volume de produto armazenado. 

2 EQUIPAMENTOS PARA O SAAC

Os equipamentos para uso 
no SAAC devem ser adequa-
dos às propriedades quími-
cas e características técnicas 
do produto armazenado, se-
guindo orientações de cada 
fabricante. 

Na especificação de equipa-
mentos e materiais para uso 
no SAAC devem ser observa-
dos aspectos como classe de 
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pressão e temperatura de traba-
lho, adequando-os à necessidade.

2.1 Tanques de armazenamento

A armazenagem de combustíveis no 
SAAC deve ser realizada em tanques 
construídos conforme ABNT NBR 15461 e 
ABNT NBR 7821.

2.2 Medidores volumétricos e bombas de abastecimento

O uso de medidores ou unidade abastecedora com me-
dição de volume em instalações de consumo pró-

prio é opcional.

2.3 Moto-bombas (centrífugas e de engre-
nagem)

O sistema de bombeamento de 
combustível por moto-bomba 

deve ser adequado a atmosfe-
ra explosiva, conforme classifi-

cação de áreas, descritas na 
ABNT NBR 14639 e  ABNT NBR 
IEC60079.

2.4 Filtros

Os equipamentos de filtra-
gem para pontos de abas-

tecimento, quando utilizados, 
devem estar em conformida-

de com a ABNT NBR 14639 e ABNT 
NBR IEC60079.

SindTRR 7SindTRR 7



Em instalações com filtro tipo prensa adotar os equipa-
mentos construídos conforme ABNT NBR 15473.

Em instalações com filtro de linha (coalescente e/ou sepa-
rador) utilizar como referência, elementos filtrantes de 3µ a 
30µ de separação de sólidos e elementos coalescentes de 
eficiência de até 150 ppm.

2.5 Sistema de verificação de vazamento

A verificação de vazamento em instalações SAAC é visual, 
e deve ser efetuada na contenção de cada equipamen-
to, não havendo a necessidade de equipamento especí-
fico para tal.

Quando a instalação possuir tubulações subterrâneas em 
PEAD e que exijam a utilização de câmara de contenção 
subterrânea nos pontos de transição, o uso de dispositi-
vos de monitoramento ambiental pode auxiliar o controle 
ambiental.

2.6 Tubulações

As tubulações aéreas metálicas devem obedecer às clas-
ses de pressão e a aplicabilidade definidas nas ABNT NBR 
17505-3, ABNT NBR 5580 ou DIN 2440.

Em caso de uso de tubulações não metálicas, essas de-
vem ser protegidas dos raios UV, sendo a proteção mais 
usual a instalação subterrânea. Na extremidade destas tu-
bulações obrigatoriamente deverão ser instaladas câma-
ras de contenção protegendo as conexões de transição. 
Ao utilizar tubulações não metálicas, devem ser atendidas 
as ABNT NBR 14722 e ABNT NBR 13783, com dupla parede 
em instalações de pressão positiva.
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Em caso de uso de tubulações metálicas flexíveis adotar a 
ABNT NBR 14867.

Em caso de uso de tubulações confeccionadas em outros 
materiais, as mesmas devem obedecer as normas técni-
cas específicas de instalação e adequadas ao combustí-
vel utilizado.

2.7 Acessórios complementares 

Todos os acessórios complementares devem ser fabrica-
dos em conformidade com normas técnicas brasileiras e, 
na falta destas, com as normas internacionalmente acei-
tas e também devem atender os requisitos de área classi-
ficada conforme ABNT NBR IEC 60079.

2.8 Sistema antitransbordamento

O uso do sistema antitransbordamento é opcional no caso 
de tanques aéreos, quando utilizado, deve ter função de 
alarme e/ou restrição de fluxo.

O sistema antitransbordamento com restrição de fluxo de-
verá estar interligado ao sistema de descarregamento, 
com a finalidade de interrupção do bombeio.

2.8.1 Válvula de proteção com interrupção de fluxo em 
caso de acidente / válvula tipo “antiabalroamento”

Em instalações que operem com pressão positiva reco-
menda-se a utilização de dispositivo de interrupção de 
fluxo de combustível, do tipo “antiabalroamento”. O uso 
desta válvula visa evitar vazamentos em caso de acidente 
que desloque o equipamento de abastecimento ou filtra-
gem da posição original.

SindTRR 9



2.8.2 Indicadores de 
nível

É obrigatório o uso de 
algum dispositivo de 
indicação de nível e 
capacitação do tan-
que, seja ele mecâni-
co, elétrico ou eletrô-
nico.

Para instalações com 
até 15m3 de capacida-
de de armazenagem, 
deve ser aceito que a 
indicação de nível seja 
feita por meio de escala 
graduada fixada no tan-
que, e indicador de nível 
com mangueira plástica 
transparente, desde que exista válvula de controle que 
impeça o vazamento do produto, caso haja rompimen-
to da mangueira. Sendo que esta válvula deverá perma-
necer, por meio de sistema de molas, permanentemen-
te fechada, sendo somente aberta para a operação de 
medição.

2.8.3 Descarga selada

A descarga obrigatoriamente dever ser realizada por 
meio de uma mangueira conectada em ambas as ex-
tremidades de forma hermética, utilizando dispositivos de 
descarga selada. 

3.500
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2.8.4 Sistema de aterramento e equi-
potencialidade

A instalação do sistema de aterramen-
to deve atender a ABNT NBR 5419.

No ponto de descarregamento deve 
ser assegurada a equipotencialidade 
do conjunto tanque/caminhão utili-
zando dispositivos de conexão elétrica 
interligando os dois reservatórios.

3 Infra Estrutura

Considere que as superfícies ci-
tadas como impermeáveis, pos-
suam um coeficiente máximo de 
permeabilidade de 10-6 cm/s, 
referenciado a água a 20 ºC.

3.1 Contenção 

Todos os equipamentos do sistema de 
abastecimento devem estar em área 
de contenção, conforme menciona-
dos em 6.1.1 a 6.1..:

3.1.1 Tanques

A bacia de contenção dos tanques 
deve ser construída com piso e pare-
des impermeáveis.



A capacidade efetiva da bacia de contenção, menos o 
volume deslocado pelos suportes ou por outros equipa-
mentos internos, exceto o tanque, deve ser equivalente a, 
no mínimo, 110 % da capacidade nominal do tanque.

Quando utilizado o SDO, este deve estar interligado à 
contenção dos tanques por meio de tubulações, as quais 
devem possuir registro para bloqueio do fluxo.  Esta tubu-
lação deve ser mantida permanentemente fechada a 
fim de evitar a chegada de derrames acidentais ao SDO 
e deve ser aberta, quando necessário, a drenagem de 
efluentes oleosos a serem tratados.

Para os casos em que houver mais que um tanque na ba-
cia a capacidade efetiva da bacia de contenção deve 
ser calculada de acordo com 
ABNT NBR 17505-
2 ou NBR 15461 
(tanque com ba-
cia metálica).

3.1.2 Unidades de 
abastecimento e 
filtragem

Sempre que insta-
ladas fora da ba-
cia de contenção 
devem ser segui-
dos os seguintes 
critérios:

a) possuir caixa de 
contenção imper-
meável, sob a uni-
dade de abasteci-
mento e de filtragem 
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quando a respectiva 
tubulação de alimen-
tação for subterrânea 
(ABNT NBR 13786);

b) quando a tubula-
ção de alimentação 
for aérea, as unidades 
de abastecimento e fil-
tragem devem ser ins-
taladas em superfície 
impermeabilizada li-
gada à SAO ou sobre 
“caixa de contenção”.

NOTA

 Toda transição entre tu-
bulação subterrânea e aé-

rea deve ser feita sobre caixa 
de contenção.



3.1.3 Ponto de descarregamento

Se posicionado dentro da área de contenção do tanque 
não necessita de contenção adicional.

Sempre que instalado fora da área de contenção do tan-
que deve possuir bacia de contenção própria impermeá-
vel (ponto de conexão aéreo) ou reservatório de conten-
ção, conforme ABNT NBR 13786 (ponto de conexão sub-
terrâneo).

3.2 Estruturas de apoio e escadas de acesso

Quando for necessária a instalação de estruturas de apoio 
ou escadas de acesso aos equipamentos, estas devem 
ser projetadas para suportar os esforços solicitados, e de-
verão estar em conformidade com a legislação vigente. 

3.3 Sistema de drenagem oleosa (SDO) 

Para instalações com capacidade de armazenamento 
de até 15m3 o SDO é opcional, sendo necessária apenas 
área(s) de contenção. O 
projeto de contenção deve 
contemplar medidas de en-
genharia que possibilitem a 
sua manutenção periódica.

Quando aplicável, o SDO 
deve garantir a coleta dos 
afluentes oleosos provenien-
tes das seguintes áreas do 
SAAC:
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a) área de descarga de combustível;

b) área de contenção dos tanques;

c) área de contenção para abastecimento e filtragem.

O sistema SDO deve ser dimensionado, instalado e manti-
do conforme especificações da ABNT NBR 14605.

O Separador de Água e Óleo (SAO) deve ter sua eficiên-
cia avaliada de acordo com o projeto 34:000.04-055-6 
(NBR 14605).

3.4 Pista de 
abastecimento

A pista de abas-
tecimento deve 
ser construída 
com revestimen-
to impermeável, 
devendo estar di-
mensionada para 
cobrir toda a área 
de operação de 
abastecimento, di-
recionando eventu-
ais vazamentos para 
o sistema de conten-
ção ou SDO.

3.5 Rede elétrica e automação 

Obedecer a ABNT NBR 14639 e ABNT NBR IEC 60079.
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3.6 Proteção con-
tra abalroamento

A proteção con-
tra abalroamento 
pode ser execu-
tada por meio da 
construção de bar-
reiras físicas com 
sentinelas, meio-fio 
elevado, ilha de 
abastecimento ou 
outros tipos de blo-
queio.

4 Detecção de vazamento

A inspeção de va-
zamento é visual, 
efetuada periodi-
camente nos pon-
tos de contenção.

Recomenda-se um 
controle de esto-
que apurado.

R e c o m e n d a - s e 
um ponto de mo-
nitoramento na 
contenção quan-
do houver tran-
sição de tipo de 
material de tubu-
lações.
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Considerações finais

Qualquer equipamento ou infra-es-
trutura não contemplada nas capa-

cidades e procedimentos desta Norma 
devem obedecer a ABNT NBR 17505, em 
todas as suas partes.
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