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PORTO DE ITAGUAÍ É INTERDITADO PELA
PREFEITURA POR CRIMES AMBIENTAIS
A Prefeitura de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, interditou
nesta sexta-feira (16/04/21) o Porto de Itaguaí, um dos maiores do
país, por crimes ambientais. O fechamento é por tempo
indeterminado.

Segundo a prefeitura, o lançamento irregular de minério de ferro
na Baía de Sepetiba está contaminando os peixes — e esse
pescado com resíduos está sendo consumido pela população.

 

É NOTÍCIA

PERIGO AOS TRABALHADORES

FONTE: O DIA

SEGUNDO A PREFEITURA, A
CSN TECAR E A SEPETIBA
TECON, QUE OPERAM NO
TERMINAL, COMETERAM
PELO MENOS OITO CRIMES
AMBIENTAIS:

FONTE: G1

P E T R O G O T A S  N E W S L E T T E R

PREFEITURA DE ITAGUAÍ ENCONTROU CANALETAS OBSTRUÍDAS
NO TERMINAL DA CSN — FOTO: REPRODUÇÃO

LAMA DE MINÉRIO DE FERRO NO PORTO DE ITAGUAÍ —
FOTO: REPRODUÇÃO

FONTE: G1

descarte de materiais
de forma irregular;
lançamento de minério
de ferro sem tratamento
na Baía de Sepetiba;
acondicionamento de
produtos químicos de
forma inadequada;
dispersão de partículas
de minério de ferro e
carvão no ar;
presença de resíduo de
minério aquoso no solo.

De acordo com a prefeitura, as empresas
também têm irregularidades em relação a
condições de trabalho. A fiscalização constatou
que os colaboradores são expostos ao risco
constante de saúde, com a inalação de poeira
de minério de ferro, ausência de equipamentos
de proteção coletiva, imprescindíveis para
situações de primeiros-socorros, bem como à
falta de sinalizações adequadas nas vias de
circulação que podem causar acidentes.

FOTO: O DIA
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https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/16/porto-de-itaguai-e-interditado-pela-prefeitura-por-crimes-ambientais.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/16/porto-de-itaguai-e-interditado-pela-prefeitura-por-crimes-ambientais.ghtml
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/04/6127143-prefeitura-interdita-porto-de-itaguai-por-causa-de-crimes-ambientais.html


LIMPEZA DE TANQUES
INDUSTRIAIS: POR QUE FAZER?

LIMPEZA DE TANQUES

O procedimento de limpeza de
tanques industriais é de extrema
importância para garantir sua
manutenção, conservação e
higienização, já que objetiva a
retirada de sedimentos
acumulados que podem reduzir a
capacidade volumétrica de
armazenamento.

Além disso, a limpeza de tanques
industriais cria um ambiente mais
seguro e livre de contaminações
não só nas indústrias de produtos
químicos, mas também nas
indústrias destinadas à produção
de alimentos, bebidas e
remédios, por exemplo.

A limpeza é também uma medida
fundamental na garantia da
conservação dos tanques, pois,
ao retirar os resíduos, reduz-se
os fatores prejudiciais à estrutura,
que podem até torná-la
inutilizável no caso da presença
de ferrugem, por exemplo.

Ao adotar este procedimento,
que deve ser realizado de forma
periódica e preventiva, a
qualidade do produto final
desenvolvido tende a aumentar
de forma direta, trazendo
benefícios ao processo industrial
como um todo.

O tanque industrial é um equipamento
destinado ao armazenamento de uma variedade
bem grande de substâncias, geralmente
químicas que, por muitas vezes, também podem
ser tóxicas ou danosas ao meio ambiente e à
saúde humana. Por isso, realizar a limpeza de
tanques industriais é muito importante.

Com o tempo, estas substâncias nocivas podem
se acumular nas paredes e no fundo de tanques,
tendo potencial em gerar diversos problemas à
indústria, caso da redução volumétrica do
tanque e a alteração nas características dos
fluídos armazenados.

Para evitar esses problemas, é fundamental
contratar uma empresa como a PETROGOTAS
SERVIÇOS que por sua vez trabalha sobre um
plano de limpeza capaz de remover sedimentos
acumulados, evitando contaminação e
mantendo a qualidade do equipamento e do
produto armazenado.

Pesquisa.

ADENTRO DO ASSUNTO

https://www.fimaco.com.br/blog/inspecao-em-tanques-de-armazenamento/
https://www.fimaco.com.br/blog/tanques-industriais/


A limpeza de tanques industriais inicia-se com a adoção de
alguns cuidados garantidores da saúde e segurança do
trabalhador. Tais cuidados consistem na medição da
concentração de gases e troca de ar, impedindo a “surpresa” de
uma intoxicação ou até explosão do equipamento de
armazenamento durante a limpeza.

Em seguida, inicia-se a técnica de hidrojateamento, que consiste
na limpeza realizada por meio de veículo equipado com bomba
de alta pressão, responsável por liberar água pressurizada
através de moto bombas.

Esta técnica é ecologicamente correta, pois faz uso de água
potável que por meio de jatos potentes de até 2.800 bar promove
a retirada de toda a sujeira, sem danificar a estrutura do tanque.
Vale salientar, que todo o processo de limpeza de tanques
industriais deve ser realizado de forma estratégica com
abordagens específicas para a limpeza de cada variedade de
tanques. Esse gerenciamento do projeto de limpeza também
deve não apenas garantir a implementação dos mais rígidos
procedimentos de segurança, mas trabalhar para minimizar
longas interrupções durante o processo.

 

COMO DEVE SER FEITA A LIMPEZA DE TANQUES INDUSTRIAIS?
 

IMPORTÂNCIA DO
DESTINO CORRETO DOS
RESÍDUOS COLETADOS

 

P E T R O G O T A S  N E W S L E T T E R

Durante o processo de limpeza
de qualquer tanque industrial,
serão gerados resíduos que, por
muitas vezes, podem ser tóxicos
para o ser humano ou danificar
o meio ambiente quando
descartados erroneamente.

Por isso, estes resíduos devem
ser devidamente bombeados
com o auxílio de um caminhão
vácuo para um caminhão
tanque, sendo posteriormente
transportados e destinados
sempre a um local apropriado
relacionado ao eficiente
gerenciamento de resíduos
industriais.

Vale ressaltar que todas essas
atividades e procedimentos
operacionais devem sempre ser
devidamente realizados por
empresas com experiência no
mercado, que sejam sempre
supervisionadas por pessoal
capacitado. Ai que entra a
PETROGOTAS SERVIÇOS
para lhe garantir segurança,
qualidade e capacidade! Conta
com a gente.



PETROGOTAS CADA VEZ MAIS ON.
 

 Estamos sempre dispostos a te oferecer o melhor e estar em contato
também, para cuidar de você precisamos estar próximos de alguma maneira!

 Com isso, a Petrogotas Serviços está cada vez mais online. Faz uma busca
Google, siga-nos no Instagram e/ou nos adicione no Linkedin e claro que há
também um site moderno e atualizado. 

Acreditamos que é uma forma clara e atual de mostrar nossos serviços,
nossa qualidade, nossa equipe. Para que você sinta-se a vontade, sinta-se
seguro(a)!

Estamos aqui para cuidar de você, offline e online também. 😉
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https://www.petrogotasservicos.com.br/
https://www.linkedin.com/company/petrogotasservicos/
https://www.instagram.com/petrogotasservicos/
https://www.google.com/search?q=petrogotas&sxsrf=ALeKk03jd9l-UoQC1zQlmmdT1ksoDmPzPA%3A1621450018584&ei=Il2lYN6YI6bL1sQPy9SugAM&oq=petrogotas&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICC4QsQMQgwE6AgguOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BQguELEDOgoIABDHARCjAhBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOgoIABDHARCvARBDOgQIABBDOgsIABCxAxDHARCjAjoNCAAQsQMQxwEQrwEQQzoOCAAQsQMQgwEQxwEQrwE6BwgAEMkDEEM6DQgAELEDEMcBEKMCEEM6BAguEENQ8xJYiSJgiChoAnACeAGAAY0CiAGqGJIBBTAuNy45mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBCsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjesYODtNbwAhWmpZUCHUuqCzAQ4dUDCA4&uact=5
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