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Supplementary Requirements for Atmospheric Storage Tanks 
Requisitos suplementares para Tanques de Armazename nto Atmosféricos 

 
1. Geral 
• O projeto do tanque deve seguir as exigências e recomendações da Norma 

Petrobras N-270 e da Norma API Std 650, últimas edições. 
• As projeções dos bocais e demais conexões são medidas da face do flange ou luva à 

superfície externa do costado ou teto. 
• O caimento do fundo do tanque deve ser do centro para a periferia. 
• O cálculo do contraventamento do costado deve considerar a atuação simultânea do 

vácuo e do vento, para a espessura corroída dos anéis do costado. 
• As escotilhas de mediação e os guias anti-rotacionais do teto flutuante devem ser 

vedados com dispositivo similar ao “Gauge pole float sleeve” da empresa HMT ITEQ 
STORAGE SYSTEM. 
 

2. Tanques de teto fixo 
Nos tanques com sucção flutuante, as partes constituintes da mesma e sua disposição, 
devem ser como mostrado no desenho abaixo: 
 

 
        Desenho esquemático para sucção flutuante 

1- Sarilho  
2- Cabo recolhedor 
3- Polias 
4- Bóias - aço inoxidável 
5- Braço de sucção articulado - alumínio 
6- Corrente 
7- Batentes 
8- Guia do cabo 

                 9- Quebra vortex  
 

3. Tanques de teto flutuante externo 
3.1. O critério geral de projeto dos tetos flutuantes é o Anexo C da Norma API Std 650, 
modificado pelas exigências da Norma Petrobras N-270.  
Por essas normas, é exigido que o teto seja capaz de flutuar com segurança, nas 
seguintes condições anormais: 
a) Teto com uma carga de chuva correspondente a 250 mm de água, distribuída em 

toda a área. 
b) Teto com dois compartimentos contíguos do flutuador periférico e o lençol de chapas 
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inundados, como se estivessem furados. 
 
3.2. Exige-se em qualquer dessas situações críticas acima, o seguinte comportamento 
do teto: 

 a) O nível máximo de flutuação não deve ultrapassar a altura correspondente a 80 % do 
     volume útil do flutuador periférico. 
 b) O ângulo de inclinação do teto, na condição (b), deve ter um valor no máximo igual a 

        50 % daquele necessário para provocar o emperramento na guia anti-rotacional. 
c) A deformação máxima de qualquer elemento estrutural deve estar dentro dos limites 

permitidos pelas normas de projeto de estrutura metálica. Não deve ocorrer 
deformação permanente em qualquer elemento estrutural do teto. 
 

3.3. A elevação dos bocais de entrada e saída de produto, entrada e saída de vapor e de 
misturadores deve ser a menor possível.  
 
3.4. A escada helicoidal do costado deve iniciar no piso da bacia de contenção. 
 
3.5. O bocal de entrada e saída de produto dos tanques deve ser conforme a Norma 
Petrobras N-270. 
 
3.6. O dreno de fundo dos tanques deve ser do tipo sifão e deve possuir quebra-vórtice. 
As dimensões da bacia do dreno devem ser com a norma API Std 650 Figura 3.16.  
Para diâmetros de dreno superiores a 6”, adotar as dimensões do dreno de 6”. 
 
3.7. Os roletes da guia anti-rotacional de tetos flutuantes devem ter o formato bi-cônico, 
de material anti-faiscante e possuir pino graxeiro. 
 
3.8. Os drenos principais de tetos flutuantes devem ser conectados ao bocal do costado 
através de tubo metálico rígido.  
 
3.9. Os bocais destes drenos no costado devem ter dispositivo similar ao “Check Mate 
Hydrocarbon Sensing Valve” da HMT ITEQ STORAGE TANK. 
 
3.10. Os tetos flutuantes devem possuir, quando necessário, captadores auxiliares para 
drenagem de água pluvial. Os locais de instalação dos captadores devem ser definidos 
por ocasião do teste de flutuabilidade do teto, nas regiões onde ocorrer acúmulo de 
água. 
 
3.11. A elevação dos bocais do costado de entrada e saída de produto, do sistema de 
aquecimento, dos misturadores e das bocas de visita, de tanques de teto flutuante deve 
ser instalado o mais baixo possível, visando a redução da altura mínima operacional do 
teto. 
 
3.12. Utilizar conexões soldadas nas serpentinas e sistemas de aquecimento interno dos 
tanques. 
 
3.13. No disco do teto flutuante devem ser instalados meias-luvas e "plugs" roscados de 
diâmetro 2", distribuídos uniformemente na proporção de uma luva para cada 150 m2, 
para permitir a drenagem de água pluvial durante a manutenção. O acesso aos "plugs" 
deve ser pelo lado de cima do teto.  
 
3.14. O anel de reforço do suporte para teto tipo pontão deve ser instalado sob o disco 
do teto.  
 
3.15. O teto na condição normal de flutuação deve ter caimento garantido para o centro. 
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3.16. Para teto flutuante tipo pontão simples a relação entre a área ocupada pelo pontão 
e a área total do teto flutuante deve ser no mínimo igual a 0,3. 
 
3.17. Para o teto tipo pontão com flutuadores tipo “Buoyroof” no disco central, estes 
flutuadores devem ser em número e dimensões capazes de sustentar o teto no caso de 
ruptura, com uma folga de flutuabilidade correspondente a 30% do volume total destes 
flutuadores. Tais flutuadores podem ser do tipo bóia cilíndrica ou oblonga de modo que 
as dimensões permitam a montagem sem interferências com as sodas das chapas que 
compõem o disco central. Em princípio deve haver ao menos uma perna de sustentação 
em cada uma destas bóias.  
 
3.18. A escada articulada deve ter dois corrimãos, sendo um intermediário, apropriado 
para quando o teto estiver em posição de nível baixo. O espaçamento livre para trânsito 
de pessoas, tomado entre corrimãos, deve ser no mínimo de 600 mm. 
 
3.19. Os trilhos da escada articulada para acesso ao teto flutuante devem ser fixados a 
chapas de reforço soldadas ao teto. A ligação entre os trilhos e as chapas de reforço 
deve ser de baixa resistência mecânica. Este item complementa o item 19 da Norma 
Petrobras N-270. 
 
3.20. Devem ser adotados flutuadores sob os trilhos de deslizamento da escada 
articulada do teto, de modo a compensar o afundamento localizado provocado pelo peso 
da escada. 
 
3.21. As rodas da escada para acesso ao teto flutuante devem ser de material anti-
faiscante e possuir pino graxeiro.  
 
3.22. As bocas de visita do teto flutuante e dos flutuadores devem ser flangeados 
(flanges de chapa com vedação de teflon) e não devem possuir respiro.  
 
3.23. Além das ligações previstas no item 28 da Norma Petrobras N-270, devem ser 
instalados quatro cabos elétricos em pontos eqüidistantes ao redor do tanque, ligando o 
topo do costado ao teto flutuante, para equalização de potencial elétrico. 
 
3.24. Deve ser fornecido pelo fabricante das juntas giratórias do dreno articulado, projeto 
detalhado, de forma a permitir que se analise facilmente o atendimento aos requisitos 
citados no item 25.2.1.1 da Norma Petrobras N-270. 
 
3.25. Como alternativa podem ser usadas juntas do tipo articulada similar ao dispositivo 
“Pivot Master Floating Roof Drain System” fornecido pela empresa HMT ITEQ 
STORAGE SYSTEMS. 
 
3.26. O selo de vedação da periferia do teto flutuante deve ser conforme Norma 
Petrobras  N-1743. 
 
3.27. Uma das escotilhas de medição e os bocais para medição remota (tele medição 
por radar) de nível e de temperatura devem ser instalados no guia anti-rotacional. 
 

 
4. Melhorias nos tanques de teto flutuante 
4.1. Quanto ao adernamento dos tetos flutuantes sim ples, as melhorias 

contemplam: 
4.1.1. Drenagem pluvial multiponto do teto flutuante 
É um sistema para coleta e recolhimento das águas pluviais em teto flutuante tipo 
pontão. 
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Essa rede de tubulações instalada sob o teto e interligada com as caixas de drenagem 
com drenos articulados, evita a formação de poças d’água, que podem gerar 
desequilíbrio do teto. 
A chegada de cada tubo na caixa de drenagem é protegida com retenções do tipo “bico-
de-pato”, fabricados em lâminas de borracha, à prova de entupimento e vazamento. 
A tomada de cada tubo é feita em captadores de água, localizados nas diversas regiões 
distribuídas pela superfície do teto, mais prováveis de acumularem água. 
 

4.1.2. Dreno tipo mangote de teto flutuante. 
É o dispositivo utilizado para o esgotamento das águas pluviais, coletadas no teto 
flutuante. 
Consiste de um conjunto mangote e tubos metálicos rígidos, padronizado em Ø 4” de 
diâmetro.  

 
4.1.3. Flutuadores sob os trilhos da escada articulada de teto flutuante tipo pontão ou 

simples 
Tradicionalmente, a região dos trilhos de apoio e guia da escada articulada, de tetos 
flutuantes, é um “ponto baixo” com caixa de drenagem, para a coleta da água 
acumulada. 
Acontece que, com essa construção, há uma tendência de elevar a região central do 
tanque, tornando inoperante o dreno aí localizado. 
Dessa forma, o teto trabalha desequilibrado, podendo até ocorrer o adernamento, em 
caso de muita chuva. 
A solução é instalar flutuadores submersos, sob o lençol de chapa, da região dos trilhos 
da escada articulada. 
 

4.1.4. Boca de visita para compartimentos de flutuadores de tetos flutuantes 
As bocas de visita atuais dos flutuadores de tetos tipos “pontão” e “duplo” têm sido fonte 
de freqüentes problemas, por falta de estanqueidade no fechamento da tampa. 
O novo projeto das tampas garante estanqueidade. 
Além disso, devido a não circulação do ar interno na boca, evita-se a corrosão interna. 
Se houver corrosão no trecho submerso do compartimento, o volume penetrado do 
líquido armazenado é pequeno, pois o ar interno aprisionado impedirá a entrada. 
Não há pois motivo de abertura dos compartimentos para inspeção. Uma conexão de 
DN 3/4” na tampa permite que se faça a verificação da presença ou não de gases no 
interior do compartimento, que indica falha (trinca ou furo) na chaparia do teto. 

 
4.2. Quanto à redução do lastro do produto imobiliz ado, as melhorias 

contemplam: 
    4.2.1.  Redução da altura de operação de teto flutuante; 

 Para reduzir o lastro de produto imobilizado no tanque, particularmente importante nos 
tanques de grande diâmetro, por exemplo, 86 m, onde esse valor é da ordem de 12.000 
m3, são feitas adaptações no teto flutuante. 

 Essas adaptações são encaixes ou nichos, no teto para permitir que ele opere até 
poucos centímetros do fundo, sem interferir com os drenos articulados, bocais e 
conexões de misturadores, e outros acessórios internos. 

  
4.2.2.   Novas pernas suportes de tetos flutuantes. 
Os suportes tradicionais de sustentação do teto flutuante são compostos de camisa 
(presa ao teto), perna de sustentação e pino. 
A perna é fixada na camisa pela inserção do pino, em duas alturas possíveis, em 
relação ao fundo do tanque: manutenção (cerca de 2,1 m) e operação (cerca de 1,8 m). 
A modificação dessa altura requer intervenção de diversas pessoas, para retirarem os 
pinos, movimentação das pernas (freqüentemente emperradas) para a nova posição e 
relocação dos pinos. 
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Por falha do procedimento, pode ocorrer de serem deixadas pernas em alturas 
diferentes, levando ao risco de ruptura do teto. A detecção desse engano por inspeção 
visual não é tão fácil. 
As novas pernas têm apenas uma altura de sustentação e é para ser usada com os 
tetos flutuantes já adequados para operarem em nível baixo. 
Na situação de operação, a perna fica livre e deslizante dentro da camisa, sem qualquer 
fixação com pino, quando ele tocar o fundo do tanque. 
A preparação do teto para manutenção é feita, com o teto flutuando em nível 
conveniente, colocando-se o pino, que passa a agir como um apoio, impedindo que a 
perna deslize na camisa, quando ela tocar o fundo do tanque. 
A instalação do pino pode ser realizada por apenas uma pessoa. 
A verificação da condição de “teto preparado para manutenção” é extremamente fácil: 
estando os pinos (pintados de cor laranja, por exemplo) montados na camisa. 
 
4.2.3.  Novas válvulas quebra-vácuo de tanques de teto flutuante 
Sempre que o teto flutuante se apoiar sobre as pernas, durante a operação, é 
indispensável que se permita a admissão de ar ao interior do teto, para impedir a 
formação de vácuo sob o teto. 
Essa função é desempenhada pelas válvulas quebra-vácuo, que trabalham com perna e 
camisa, de forma semelhante aos suportes do teto flutuante: 

              Em operação, as pernas não são “pinadas” e correm livres dentro da camisa. 
                Em preparativos para a manutenção, as pernas são “pinadas” e ao tocarem o fundo, 

abrem a tampa da camisa, permitindo a entrada de ar. 
 

4.3. Quanto à eliminação das perdas por evaporação,  as melhorias contemplam: 
4.3.1. Selo de vedação de teto flutuante 
É um dispositivo para preencher e vedar do espaço anular entre o teto flutuante e o 
costado do tanque. 
Consiste em um conjunto de chapas de aço inoxidável, fixas ao teto, que trabalham 
como chapas mola que comprimem um perfil de borracha contra o costado. 
A vedação entre as chapas é conseguida por um lençol de borracha que circunda todo o 
perímetro do teto, pela parte inferior das chapas de mola. 
Graças a essa concepção, dispensa a instalação de câmaras de espuma para combate 
a incêndio. 
 
4.4. Quanto ao esgotamento da água decantada, as me lhorias são: 
4.4.1. Inversão da conicidade do fundo 
Os fundos dos tanques têm normalmente declividade do centro para a periferia, onde se 
localizam os coletores para a retirada da água decantada, do próprio produto 
armazenado. 
Em virtude da localização dos coletores, afastados de periferia do costado, forma-se um 
lençol residual de água junto ao costado, prejudicando a qualidade do petróleo e 
derivados. Por exemplo, no caso do diesel, provoca a formação de borra. 
Para sanar esse problema, inverte-se a declividade do fundo, passando a ser da 
periferia para o centro e forçando a água decantada a concentrar-se no centro do 
tanque. Para esgotar-se a água acumulada, constrói-se uma canaleta com declividade 
do centro para a periferia, onde se instala a caixa coletora. 
Deste modo assegura-se o armazenamento do petróleo e dos produtos, sem retenção 
de água no fundo do tanque. 
 

4.4.2. Drenagem automática do fundo de tanque 
Na drenagem do fundo de tanque com coletor de drenagem tradicional, para a retirada 
da água decantada, forma-se um vortex que arrasta o produto que sobrenada, 
dificultando o controle da drenagem. 
Com esse novo sistema, a “supervisão” da saída de água pelo dreno de fundo passa a 
ser feita por uma bóia de interface, que flutua em água, mas submerge em produto de 
menor densidade. 
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Enquanto houver água na caixa coletora, a bóia mantém a saída da drenagem livre, 
bloqueando o bocal quando o nível de água fica suficientemente baixo. 
 
5. Projeto e Montagem de Selo PW em tanque de teto flutuante 
Requisitos complementares à norma Petrobras N-1743 
5.1. A verificação da situação geral das deformações do costado de tanques de teto 
flutuante deve ser feita ao longo da circunferência, em pontos espaçados de 2 m, 
aproximadamente.  
 
5.2. Deve ser removido o reforço interno das soldas do costado.  
 
5.3. Prever a instalação de uma chapa (mesa de compensação) para permitir o ajuste da 
cantoneira da borda do teto.  
 
5.4. Levantar as folgas entre o teto e o costado, ao longo da altura do costado, para 
permitir centrar a chapa mola em uma posição intermediária; 
Isso assegura que a chapa-mola trabalhe dentro da sua faixa de elasticidade, com 
inclinação adequada para que não agarre nos cordões de soldas. 
 
5.5. Alojar convenientemente a cantoneira de fixação do perfil “D”. 
 
5.6. Não usar pregos e rebites na fixação do perfil “D” no encaixe. 
 
5.7. Só usar perfil “D” com largura de 62 mm (tolerância de + 2 e -0 mm) e ângulo de 12º 
entre as faces, nunca usar faces paralelas. 
 
5.8. Só usar chapas-mola e cantoneira com ângulo de 12º, nunca usar faces paralelas. 
 
5.9. Só aceitar lençol e perfil “D” com a identificação do fornecedor e com o certificado de 
qualidade da borracha empregada. 
Borrachas de composição e propriedades fora das especificadas apresentam                           
envelhecimento e desgaste precoces, o que provoca o desprendimento do perfil “D”. 
 
5.10. Realizar para o recebimento a inspeção visual e a verificação dimensional do lençol 
e do perfil “D”. 
 
5.11. Não aceitar chapas-mola recozidas ou sem resiliência. 
 
5.12. Verificar o certificado de qualidade do material das chapas-mola e realizar a 
verificação dimensional. Não aceitar chapas com dimensões, tolerâncias e 
características fora das especificadas. 
Para garantir a fixação do perfil “D”, no encaixe nas chapas-mola, há o recurso de se 
enxertar, internamente no perfil “D”, cintas ou tiras chatas de aço inoxidável (1,6 mm 
espessura x largura interna do próprio perfil x 1 a 2 m de comprimento). O propósito é 
corrigir qualquer deformação do perfil “D”, decorrente de sua fabricação, propiciando as 
melhores condições para o embutimento do perfil “D” no alojamento ou encaixe angular 
existente nas chapas-mola. 
A orientação é só usar estas cintas ou barras metálicas, quando necessário para corrigir 
defeitos de fabricação do perfil “D”, se ele estiver perfeito não precisa usar. 
 
5.13. As regras principais para o uso das cintas ou tiras metálicas são: 

• Devem ser limitadas até 2 m de comprimento; 
• Não podem ser emendadas entre si; 
• Não podem ser rebitadas ou aparafusadas nas chapas-mola, na tentativa de 

melhorar a fixação do perfil “D”. 
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• A fixação do perfil “D” só pode ser no espaço do embutimento entre a chapa-mola e 
a cantoneira de encaixe. 

• Se estas regras não são obedecidas, se elimina a flexibilidade do Selo PW, o que 
restringe a capacidade de acompanhar as deformações do costado do tanque e 
aumenta o risco do perfil “D” se desprender do encaixe nas chapas-mola. 


