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ANEXO 1 
Recomendações para Seleção de Tanques de Armazename nto em função do Produto a ser armazenado 

 
 

Produto armazenado  PV - Pressão 
de Vapor @ 

Temp.Máx.de 
Operação 

Diâmetro  
Nominal 

(m) 

Tipo de Teto  Selo de vedação periférico  

Selo Primário Selo Secundário 

Petróleo 
Gasolina A (sem álcool) 
Gasolina C (com álcool) 
Hexano 
MTBE 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 
Média de: 

5,0 – 9,5 psig 

 < 20 
 

Tanque teto flutuante 
externo tipo duplo (“double 

deck”) 
 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 
 

 

     20 a 40 Tanque teto flutuante 
externo     tipo pontão 

(“pontoon deck”) 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

 > 40 Tanque teto flutuante 
externo tipo pontão 

(“pontoon deck”), com 
lençol central reforçado, 

tipos “buoyroof” e “lodeck”. 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

Tanque teto flutuante 
externo tipo pontão 

(“pontoon deck”) 
com lençol reforçado e 

cobertura de teto 
geodésico de gomos de 

Alumínio 
Aromáticos: Xileno, 
Benzeno, Tolueno. 
Produtos contendo 
Solventes 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 
Média de: 

3,0 – 7,5 psig 

 ≤ 20 Tanque teto fixo ligado a um 
sistema fechado de 

recolhimento e retorno de 
vapores, para 

NA. NA 
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Produtos contendo 
Compostos Orgânicos 
Voláteis (“COVs”) 
RARO (Resíduo Aromático 
de Petróleo) 

 
 

reprocessamento ou 
queima, ou ligado a um 
sistema de filtragem dos 

vapores. 
20 a 40 Tanque teto fixo de domo 

geodésico com gomos de 
Alumínio e teto flutuante 

interno 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

 > 40  Tanque teto flutuante 
externo tipo pontão 

(“pontoon deck”) 
com lençol reforçado e 

cobertura de teto 
geodésico de gomos de 

Alumínio 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

> 76 kPa m 
> 11 psig 
≤ 15 psig 

≤ 1 kgf/cm² m 

Qualquer 
 diâmetro 

Tanque teto fixo 
pressurizado 
API STD 620 

Pressão projeto 1 kgf/cm² 
m 

NA NA 

Condensado de Petróleo 
C5+ 
Nafta leve de destilação 
Nafta petroquímica 
Nafta craqueada 
Nafta de diluição 
Nafta reformada  
Nalfta pesada 

   GAV Octanagem 100/130 
   GAV  Octanagem 115/145  

 
 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 
Média de: 

7,0 – 11 psig 

 < 20 Tanque teto flutuante 
externo tipo duplo (“double 

deck”) 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

Tanque teto fixo de domo 
geodésico com gomos de 
Alumínio e teto flutuante 

interno 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 
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     20 a 40 Tanque teto flutuante 
externo tipo pontão 
(“pontoon deck”) e 
cobertura de domo 

geodésico de Alumínio 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

 > 40 Tanque teto flutuante 
externo tipo pontão 

(“pontoon deck”) com 
lençol reforçado e 

cobertura geodésica de 
Alumínio 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

> 76 kPa m 
> 11 psig 
≤ 15 psig 

≤ 1 kgf/cm² m 

Qualquer 
 diâmetro 

Tanque teto fixo 
pressurizado 
API STD 620 

Pressão projeto 1 kgf/cm² 
m 

NA NA 

Diesel terrestre ou 
rodoviário 
Diesel S50 
Diesel S10 
HBio 
QAV (Querosene de 
Aviação) 
Álcool carburante 
Álcool hidratado  
Álcool anidro 
Metanol 
Etanol 
LCO (Óleo leve decantado) 
Hexano 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 
Média de: 

4,0 – 7,5 psig 

< 20 Tanque teto fixo tipo cônico 
de aço Carbono com vigas 

e colunas suportes 
Obs.: para produtos que 

provocam corrosão no teto, 
há a alternativa do uso de 
teto fixo cônico de material 

aço inoxidável AISI 439 
com espessura de 4 mm. 

NA NA 
 

Tanque teto fixo com 
cobertura geodésica de 

gomos de Alumínio. 
     20 a 40 Tanque teto flutuante 

externo tipo pontão 
(“pontoon deck”) e 

cobertura geodésica de 
Alumínio 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 
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 > 40 Tanque teto flutuante 
externo tipo pontão 

(“pontoon deck”) com 
lençol reforçado e 

cobertura geodésica de 
Alumínio 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberta com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 

 

Querosene 
Querosene de diluição 
Diesel marítimo ou 
convencional   
Gasóleo 
“Fuel oil” 
Óleo combustível 
Óleo tipo “Bunker” 
Resíduo atmosférico (RAT) 
Resíduo de vácuo (RV) 
Resíduo craqueado 
Resíduo asfáltico  
Asfalto (ADP, CAP) 
Óleo lubrificante 
“SLOP” 
Lastro de navio 
Solventes 
Aguarrás 

0,0        ≤ 40 Tanque teto fixo tipo cônico 
de aço Carbono com vigas 

e colunas suportes 
Obs.: para produtos que 
provocam corrosão no 
teto, há a alternativa do 

uso de teto fixo cônico de 
material aço inoxidável 

AISI 439 com espessura 
de 4 mm. 

NA NA 

Tanque teto fixo com 
cobertura geodésica de 

gomos de Alumínio. 
       > 40 Tanque teto fixo tipo cônico 

de aço Carbono com vigas 
e colunas suportes 

Obs.: para produtos que 
provocam corrosão no 
teto, há a alternativa do 

uso de teto fixo cônico de 
material aço inoxidável 

AISI 439 com espessura 
de 4 mm. 

NA NA 

Tanque teto fixo com 
cobertura de domo 

geodésico de gomos de 
Alumínio. 

Águas ácidas 0,0     Qualquer 
     diâmetro 

Tanque teto fixo 
pressurizado 

NA NA 
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API STD 620 
Pressão projeto 1,0 kgf/cm² 

 
Produtos com inertização 
de Nitrogênio 

0,0 Qualquer 
     diâmetro 

Tanque teto fixo 
pressurizado 

API STD 650 Anexo F 
Pressão projeto  

350 mm H2O=0,5 psig 

NA NA 

Água bruta  0,0 Qualquer 
diâmetro 

Tanque sem teto (topo 
aberto) conforme AWWA 

D100 “Welded carbon steel 
tanks for water storage” 

NA NA 

Biodiesel puro B100 
Óleo vegetal (soja refinado) 
 

Qualquer PV. 

Até 15 
Relação 

altura 
versus  

diâmetro 
H/D = 2 

Tanque teto fixo conforme 
API STD 650 Anexo F, de 

aço carbono, inertizado 
com Nitrogênio, para evitar 

a exposição à luz que 
catalisa reações de 

oxidação. 
Usar Válvulas de Alívio de 

Pressão e Vácuo, 
calibradas acima da 
pressão máxima de 

inertização. 
Materiais a evitar: Cobre e 

ligas, Zinco e ligas e 
borrachas. 

Pintura interna total em 
resina epóxi NOVOLAC 
curada com poliamina  

Espessura 400 µm 

NA. NA 

Opção 
para 

Tanques 
até 120 

Tanque teto Fixo com Teto 
Flutuante Interno em 

Alumínio. 
Norma de Projeto  

Selo simples, apenas 
com a função de 
espaçador, com 

resistência química ao 

NA 
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m³ 
 

API SPEC 12F 
Razão altura/diâmetro (H/D) 

entre 1 e 2 
A pressão de projeto deve 

ser, no mínimo, a 
especificada na coluna 2, 

tabela 1, do API SPEC 12F. 
O Respiro Aberto e todas 

as aberturas para a 
atmosfera do teto fixo 
devem ser protegidos 

contra entrada de água e 
com tela em aço inox AISI 

304. 
A pintura de toda a 

superfície interna do tanque 
à base de resina epóxi 

NOVOLAC, sem solventes, 
curada com poliamina, 
espessura seca 400 

micrômetros. 
A câmara de espuma, 
aplicável somente aos 
tanques com fluido de 

ponto de fulgor < 60 °C, 
deve ser do modelo MCS-9, 
de acordo com a TABELA 2 

da N-1203. 

éster etílico e que não 
cause danos à pintura 

interna do costado. 
 
 
 

> 15 Tanque teto fixo API STD 
650, de cobertura 

geodésica (domo), com teto 
flutuante interno de acordo 

com o  
Anexo G do API STD 650, 
para impedir a entrada de 

água, que levaria a 

Selo mecânico com 
sapata de aço 

inoxidável, pressionada 
contra o costado, e 
coberto com tecido 

lonado. 

Selo Petrobras 
PW 
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decomposição 
microbiológica do óleo na 
interface água/óleo, com 
degradação do produto. 
O teto flutuante evita o 
contato contínuo com o 

oxigênio do ar, que também 
poderia gerar degradação, 

por oxidação do óleo 
vegetal. 

Óleo vegetal alimentício 

 

Qualquer 
diâmetro 

Tanque teto fixo conforme 
API STD 650 Anexo F, de 
aço inoxidável austenítico, 
inertizado com Nitrogênio, 
para evitar a exposição à 

luz que catalisa reações de 
oxidação. 

Usar Válvulas de Alívio de 
Pressão e Vácuo, 

calibradas acima da 
pressão máxima de 

inertização. 
Materiais a evitar: Cobre e 

ligas, Zinco e ligas e 
borrachas. 

NA. NA 

Notas : a- NA – Não aplicável. 
b- Para o armazenamento de Diesel, Biodiesel, HBio, QAV e Álcool é previsto tanque teto flutuante com cobertura para 

evitar a contaminação do produto com água da chuva. 
c- O teto flutuante interno deve ser projetado e construído em módulos pré-fabricados com chapas e flutuadores de 

Alumínio. 
d- Os tanques de tanque de teto flutuante cobertos com teto fixo devem ser, preferencialmente, de cobertura geodésica 

auto-portante, com gomos de Alumínio, para se evitar as colunas de sustentação do teto fixo cônico convencional. 
e- Selo de vedação periférico a ser utilizado:   

a. Selo primário: Selo mecânico com sapata de aço inoxidável, pressionada contra o costado, coberta com tecido 
lonado; 

b. Selo secundário: Selo Petrobras PW.  
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Selo primário tipo sapata pressionada contra o lado  interno do costado do tanque, complementado com se lo 
secundário tipo Petrobras PW e barra “ shunt”  de aterramento elétrico do teto flutuante.                 
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Armazenamento de líquido contendo Benzeno e outros Aromáticos 
Se o líquido a ser armazenado contiver mais de 1% de substâncias tóxicas (ex. Aromáticos, Benzeno, H2S, etc.) o tanque tem de 
ser ligado a um sistema fechado de recolhimento e retorno de vapores, para reprocessamento ou queima, ou ligado a um sistema 
de filtragem dos vapores. 
 

Armazenamento de Biodiesel puro (B100), ésteres etí licos, em tanques de pequena capacidade, até 120 m³  
Para o armazenamento do Biodiesel puro (éster-etílico) B-100, a capacidade típica dos tanques é em torno de 100 a 120 m³ 
(projeto e construção conforme API SPEC 12F ou API SPEC 12D). 
Este volume é suficiente para adição de 2% a 5% do B100 no diesel de petróleo movimentado. 
 
Construção:  
Teto Fixo com Teto Flutuante Interno em Alumínio.   
Norma de Projeto API SPEC 12F 
Razão altura/diâmetro (H/D) = 2 
A pressão de projeto deve ser, no mínimo, a especificada na coluna 2, tabela 1, do API SPEC 12F. 
O Respiro Aberto e todas as aberturas para a atmosfera do teto fixo devem ser protegidos contra entrada de água e com tela em aço inox 
AISI 304. Ver as recomendações do Anexo B e C do API SPEC 12F.  
A pintura de toda a superfície interna do tanque à base de resina epóxi NOVOLAC, sem solventes, curada com poliamina, espessura seca 
400 micrômetros.  
A câmara de espuma, aplicável somente aos tanques com fluido de fulgor < 60°C, deve ser do modelo MCS-9, de acordo com a Tabela 2 da 
norma Petrobras N-1203. 
 
Evitar o uso de inertização "blanketing" de Nitrogênio, visto que a logística de ressuprimento deste gás é muito difícil e onerosa, 
fora dos grandes centros industriais. Isso vale para locais em que a umidade do ar local for baixa (< 60%), pois favorece a 
preservação do éster-etílico (biodiesel) por pelo menos 12 dias, que é, normalmente, o suficiente para o ressuprimento por 
caminhão.  
 
Para os tanques com inertização, seguir o Anexo F da norma API STD 650, dispensando, neste caso, o teto flutuante interno.  
A válvula reguladora de gás inerte, por ex. N2, deve ser selecionada para uma capacidade mínima de 221 m³/h, de acordo com a pressão de 
inertização (normalmente 2 a 5 pol H2O).  
O corpo da válvula deve ser em aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB, os internos em inox AISI 410 e os elastômeros em VITON.  
Os dispositivos de alívio de pressão e vácuo devem ser dimensionados para o caso de falha do sistema de inertização. 
 
Resumo dos requisitos para o armazenamento de Biodiesel: 

o Teto fixo inertizado; 
o Sem entrada de água de chuva, pois favorece geração de microrganismos; 
o Relação H/D = 2; 
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o Maior número de tanques pequenos, para manter sempre os tanques cheios; 
o Usar aditivo antioxidante; 
o Aquecimento para impedir s solidificação. 

 
Nas indústrias alimentícias o óleo é tancado em tanque de aço inoxidável inertizado. 
 

Informações sobre o Biodiesel 
É o biocombustível ou agrocombustível, mistura do diesel com o óleo vegetal. 
B2- 2% de óleo no diesel compulsório; 
B5- 5% de óleo no diesel facultativo 
O produto armazenado não é um óleo vegetal puro, e sim uma mistura de ésteres etílicos, sintetizados a partir de óleos vegetais, 
com pressão de vapor baixa e o ponto de fulgor elevado. 
Este produto ataca quimicamente (age como solvente) as borrachas, sobretudo a nitrílica, o polipropileno, o Polivinil (PVC) e Tygon.  
O produto é altamente reativo com borracha, não sendo recomendado o uso de juntas de papelão hidráulico e outras a base de 
elastômeros. 
Recomenda-se para esta aplicação juntas à base de PTFE (laminado ou expandido) ou de grafite flexível (ex. junta espiral com grafite).  
Materiais não ferrosos, tais como o latão, bronze, cobre, chumbo e zinco, têm seu processo de corrosão acelerado pelo B100. 
Soldas de chumbo e elementos contendo zinco (tais como anodos para proteção catódica e tintas a base deste produto) devem ser 
evitadas, bem como tubos e conexões de cobre, elementos em latão. Esses elementos devem ser fabricados em aço inoxidável ou 
alumínio. 
Materiais fibrosos e aerados, tais como estopa, algodão, papelão etc., quando impregnados com B100 e expostos ao calor, podem 
fermentar resultando em combustão espontânea. 
Estas características do B100 devem ser consideradas durante a seleção dos materiais do selo flutuante, dos revestimentos e pinturas, da 
proteção catódica de fundo e dos anéis de vedação.  
 
Outro fato relevante é o "ponto de entupimento" do B100, que não interfere na fluidez do produto, mas forma "flocos de gelatina 
transparente" nas baixas temperaturas (≤ +12ºC).  
Isso obriga o uso de aquecedores flangeados nas bocas de visita dos tanques instalados nos locais mais frios. 
Nos locais onde as temperaturas mínimas ambiente são inferiores às do ponto de fluidez do B100, prever o aquecimento do produto dentro 
do tanque.  
Aquecimento inicial e a equalização térmica com a massa do tanque, durante o recebimento por caminhão (aprox. 20 a 30 minutos), e a 
compensação das perdas de calor para o ambiente, mantendo a temperatura acima do ponto de névoa e do ponto de fluidez. 
 

     Para vapor e condensado os bocais devem ser do tipo “Special Flange” do API STD 650 com       extremidade interna preparada para solda 
de topo. 
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     Onde não há vapor disponível, prever 2 bocais de 12”, ASME B16.5, classe de pressão 150, RF, instalados no costado, diametralmente 
opostos, para acoplamento de aquecedores de resistência elétrica, com temperatura máxima superficial inferior a 60°C, ou 20°C abaixo do 
ponto de fulgor do produto armazenado (a que for menor).  

 
Prever a projeção de 2,150m (85 pol) do aquecedor no interior do tanque, e a possível interferência com a suportação do teto flutuante. 
 
Resumo das características do Biodiesel: 

• Ávido por água; 
• Excelente solvente; 
• Requer rigorosa limpeza dos equipamentos para não que não haja arraste de sujeiras para os usuários; 

• Evitar contato com água, luz e ar; 
• Materiais a evitar:  
        Borracha natural e nitrílica  
        Poliuretano; 
        Polietileno e polipropileno; 
        Concreto; 
        Latão, bronze, Cobre, Chumbo, Zinco e suas ligas; 
• Materiais compatíveis:  

             Aço Carbono 
       Aço inoxidável 
       Alumínio 
       Teflon, Viton, e Nylon. 
• Degrada e forma polímeros a partir de 40C, que se precipitam no Biodiesel, levando a entupimentos; 
• Formação de geo em baixa temperatura (inferiores a 15C), que solidifica e entope. 

 
Problemas de turbidez em Tanques de diesel 

O óleo Diesel e o QAV devem ser armazenados em tanques cobertos, para evitar a entrada de água pluvial. 
A turbidez do óleo diesel está normalmente associada à presença de microgotículas de água dispersas no produto, formando por 
vezes uma emulsão estável. 
A turbidez pode também estar relacionada à presença de sólidos suspensos, tais como: sal originado de arraste de filtros de sal; 
óxidos de Ferro decorrentes de corrosão de tanques e linhas ou parafinas precipitadas em função do pool de óleo diesel. 
O projeto dos tanques de diesel deve ser prever facilidades como: teto flutuante interno, fundo cônico invertido; tanque auxiliar de 
drenagem; sistemas de homogeneização e sucção flutuante. 
Os produtos Óleos Diesel S10 e S50, principalmente o S10, são diluentes muito fortes e se contaminam com facilidade, mesmo somente 
com a película, de outros produtos, agregada às paredes de tubulações e tanques, requerendo uma tancagem, distribuição e transporte 
segregados.  
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Assim é muito importante o procedimento operacional adequado para reduzir ao mínimo possível os riscos de contaminação. 
Outras características do Diesel S10 e S50: 

a- Capacidade grande de limpar os sulfetos agregados nas paredes de oleodutos e tanques; 
b- Acúmulo alto de eletricidade estática, com grande risco de centelhamento, particularmente, em tanques, que anteriormente, 

armazenaram gasolina. 
c- Necessidade de condicionamento especial dos oleodutos, tubulações e tanques. 
 

Armazenamento de petróleos pesados ultraviscosos 
São os petróleos de baixo grau API tipo Fazenda Belém (API 12.7), Castanhal (API 16.4) e Merey (API 17.1). 
Os petróleos ultraviscosos escoam em temperaturas mais elevadas, até 80ºC, para que a viscosidade cinemática não ultrapasse 80 cSt, e é 
a forma mais econômica de transportá-los.  Acima disso, o petróleo costuma ser misturado com outros de viscosidades mais baixas. 
A depender do ponto de fulgor, se superior a 60ºC e a pressão de vapor muito baixa, este petróleo é considerado "combustível" e não 
"inflamável" pela Tabela 1 da NBR 17505-1, e pode ser armazenado como um óleo combustível aquecido, ou seja, em tanques atmosféricos 
de teto fixo, com isolamento térmico e serpentina de aquecimento. 

 
Uso de inertização com colchão de Nitrogênio (“N2 b lanket”) 

Particularmente, para o armazenamento de produtos que podem ser oxidados, pelo ar ambiente (caso de óleos lubrificantes) e de produtos 
tóxicos (VOCs) é usado um colchão ou “blanket” de Nitrogênio sobre o produto.  
O N2 no colchão deve estar a uma pressão menor que 75% “set pressure” da válvula de alívio de pressão, que é a pressão que, pelo API 
RP 2521 – Teste de Vazamento em Válvulas de Alívio de Pressão e Vácuo, a válvula começa a ter vazamento. 
A válvula de alívio de pressão interna do tanque não deve ter vazamento, na pressão de operação, pois junto com o N2 estará vazando o 
produto e se terá as seguintes situações: 

a-  Custos de alta reposição de N2; 
b-  Vazamento possível com alta concentração de VOC; 
c-  Vazamento de N2 prejudicando a queima dos vapores em Incinerador. 
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Armazenamento de Águas Ácidas 

        1- Características de projeto e construção de tanque de águas ácidas  
• Projeto pelo API STD 620, com pressão interna, para minimizar as emissões e queima em incinerador e, quando 

conveniente, possibilitar a interligação com o sistema de Tocha. 
• A pressão normal de operação é de 0,2 kgf/cm², conseguida com injeção por válvula de controle, de N2 ou Gás Natural ou 

ainda de Gás de Refinaria. 
• Há duas válvulas de alívio de pressão, com cálculo de vazão pelo API STD 2000: 

o Uma operacional, de controle da pressão máxima de operação, descarregando para "flare" ou incinerador; 
o Outra para a condição de fogo, descarregando para a atmosfera; 
o A pressão máxima, controlada pela válvula operacional, é de 0,8 kgf/cm²; 
o A pressão controlada pela válvula de fogo é de 1 kgf/cm². 

• Prever uma válvula independente para vácuo, com cálculo de vazão pelo API STD 2000. 
o O vácuo máximo é de 1,0 oz/in² ou 44 mm de H2O. 

• Configuração típica de um tanque de águas ácidas. 

Produto armazenado 

Colchão de N2 

Válvula de controle de injeção de N2 

Válvula de Alívio de Pressão 
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     2- Níveis de operação normal  

• O tanque funciona como um pulmão, logo não existe nível operacional fixado, as faixas de operação para hexano, água e gás 
que podem ser modificados à critério da operação. 

• Os níveis variam em função das variações de vazão de chegada, de forma a absorvê-las, mantendo ou amortizando as 
variações da vazão de saída, que alimentam a Planta de Tratamento de Água Ácida, evitando perturbações bruscas na 
unidade..  

• Considera-se normalmente um volume/nível de líquido útil disponível no tanque de no máximo 90% do volume/altura nominal 
do tanque. 

• O limite de 90% é o valor onde acima do qual os alarmes de nível alto irão atuar e servem para limitar o nível máximo de água 
+ hexano, que garantam a selagem da água ácida armazenada. 

 
     3- Localização do tanque de águas ácidas 

• Estes tanques devem ser instalados em áreas próprias para tancagem (contém gás e hidrocarbonetos) e não no interior do 
limite de bateria de unidades de processo, com o agravante da presença do H2S.  

 
       4- Descarte do gás aliviado pelas válvulas de alívio  

• O gás aliviado, pela válvula operacional, contendo H2S, deve ser descarregado para o sistema de Tocha, sem risco para o 
meio ambiente.  

• A válvula de fogo alivia para atmosfera. 

Gás 
natural 

Hexano + 
Óleo 

Água ácida 

Operacional para Tocha 
Fogo para atmosfera 
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Tabela 1 : Recomendações de tipos usuais de tanques segundo a norma Petrobras N-270 
 

 
 
ANEXO 2 

Regra CETESB para Armazenamento em Tanque de Teto F ixo 
 

1- Necessidade de modificação dos tanques de Querosene, Diesel e Álcool, quanto à 
transformação de tanques de teto fixo para tanques de teto flutuante interno. 

 
2- O limite máximo de pressão de vapor para tanques de teto fixo definido pela CETESB 

é de 1,52 psi (10,5kPa). 
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Assim, caso exista na refinaria tanques de teto fixo armazenando produto com pressão de 
vapor acima de 1,52 psi (10,5kPa), este deve ser adequado de forma a transformá-lo em 
tanque de teto flutuante interno. 
 

 
Figura 1: Pressão de Vapor do Diesel em função da T emperatura (na equação mostrada 

no gráfico a temperatura deve estar em K). 
 

 
Figura 2: Pressão de Vapor do Querosene em função d a Temperatura (na equação 

mostrada no gráfico a temperatura deve estar em K).  
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Figura 3: Pressão de Vapor do Álcool Anidro em funç ão da Temperatura (na equação 
mostrada no gráfico a temperatura deve estar em K).  

 

 
Figura 4: Pressão de Vapor do Álcool Hidratado em f unção da Temperatura (na 

equação mostrada no gráfico a temperatura deve esta r em K). 
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ANEXO 3 

Acessórios Típicos de Tanque de Teto Fixo 
 

                                                   
Tanque de Teto Fixo 
Acessórios típicos 

 
Tanque típico de Teto Fixo 

Acessórios típicos 
Pressure vaccum vent = Respiro com válvula de alívio de pressão e vácuo,  
Fixed Roof = Teto Fixo,  
Float Gauge = Escala flutuante,  
Roof Column = Coluna estrutural do tanque,  
Liquid Level Indicator = Medidor de nível,  
Inlet Outlet Nozzle =  Boca de entrada e saída de produto,  
Roof Manhole = Boca principal de inspeção do teto,  
Gauge Hatch/ Sample Well = entrada de escala de nível/ retirada de amostra.  
Gauger`s Platform = Plataforma de medição,  
Spiral Stairway = Escada em espiral,  
Cylindrical Shell = Costado cilíndrico,  
Shell Manhole = Boca de vista do costado 
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ANEXO 4 
 

Acessórios Típicos de Tanque de Teto Flutuante Exte rno 
 
 
 

 

 
 

Tanque de Teto Flutuante, Tipo Pontoon 
Acessórios típicos 
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ANEXO 5 
Acessórios Típicos de Tanque de Teto Fixo  

com Flutuante Interno 
 

 
 

 
 

Tanque de Selo Flutuante ou Teto Flutuante Interno 
Acessórios típicos 
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ANEXO 6 
Informações Básicas sobre Tanques de Armazenamento 

Tipos de Tanques, Acessórios e Selos de Vedação 
 

1. Tanque típico de Teto Fixo 

  
Pressure vaccum vent = Respiro com válvula de alívio,  
Fixed Roof = Teto Fixo,  
Float Gauge = Bóia de medição de nível,  
Roof Column = Coluna estrutural do tanque,  
Liquid Level Indicator = Medidor de nível,  
Inlet Outlet Nozzle =  Boca de entrada e saída de produto,  
Roof Manhole = Boca principal de inspeção do teto,  
Gauge Hatch/ Sample Well = entrada de escala de nível/ retirada de amostra.  
Gauger`s Platform = Plataforma de medição,  
Spiral Stairway = Escada em espiral,  
Cylindrical Shell = Carcaça cilíndrica,  
Shell Manhole = Boca de visita do tanque. 
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2. Tanque típico de Teto Flutuante Tipo Pontão (“Po ntoon”) 

 

 
 

3. Tanque típico de Selo Flutuante ou Teto Flutuant e Interno 
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4. Selos de Vedação do Espaço Vapor Periférico de T anque de Teto Flutuante 

Três tipos básicos de selos primários são usados nos tanques flutuantes:  
a- Mechanical Shoe ( Chapa Metálica),  
b- Resilient filled (Recheio de Espuma) e  
c- Flexible Wiper Seal (Selo de Chapa Flexível).  
 
Alguns selos primários de Teto Flutuante Externo são protegidos por uma  cobertura contra o 
tempo (Weather Shield). 
 
4.1 Selo primário de sapata de chapa metálica  
O selo primário “Mechanical Shoe” consiste de bandas de chapas metálicas bem finas que 
deslizam sobre a parede lateral do tanque.  
A banda é formada por uma série de folhas unidas em forma de anel e que são mantidas em 
contato com a parede do tanque através de um aparato mecânico.  
As bandas são de largura em torno de 3 a 5 pés, garantindo uma boa área de contato com a 
parede do tanque.  
A parte inferior da banda é submersa no líquido, confinando a coluna de vapor entre a banda 
e a parte flutuante.  

 
4.2 Selo primário de chapa flexível (Selo Petrobras  PW) 
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4.3 Selo Primário de Cobertura de Elastômero com re cheio de espuma  
Vapor Mounted e Liquid Mounted, isto é, apoiado sob re o vapor ou sobre o líquido. 
 
 

.  
Perspectiva do Selo Primário Resilient Filled (Recheio de Espuma)  

 

 
Secções Transversais 

 
 
4.4 Selos Secundários (Rim, Shoe) mais Selo Primári o (Vapor Mechanical Shoe) 
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4.5 Sistemas de Selos, Secundários (Weather Shield e Rim) + Primários (Vapor Mounted 
e Liquid Mounted) dos Tanques Flutuantes 
 

 

 
 

5. Acessórios de Tanques Flutuantes 
 
5.1 Entrada de acesso (acess hatch) 
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5.2 Coluna de suporte do teto fixo (Fixed Roof Supp ort Column) 

 
 
5.3 Eixo Guia Sem Furos (Unslotted Guidepole) 
 

 
 

5.4 Eixo Guia Perfurado (Slotted Guidepole), com Bó ia, Selo e Manga no Eixo 
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5.5 Poço do Medidor de Bóia  (Gauge Float Well) 

 
 
 
5.6 Amostragem via operador / Poço Medição (Gauge H atch/ Sample Port) 
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5.7 Válvula Quebra Vácuo (Vacuum Breaker) 

 
5.8 Dreno de Teto Flutuante do Tanque (Roof Drain) 

 
 

5.9 Pernas da Parte Flutuante do Tanque (Roof Centr al Legs or Roof Legs) 
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5.10 Respiro do Sistema de Selos (Rim Vent) 
 

 
5.11 Poço da Escada (Ladder Well) 

 
 

 
6. Número típico dos Acessórios do tipo Quebra Vácu o e Drenos de Teto, para 

Tanques de Teto Flutuante 
 
Diâmetro do Tanque  

(ft) 
Número de Quebra de Vácuo  

(Vacuum Breaker) 
Número de Dreno 
Teto (Roof Drain), 

 Teto Pontoon  Teto Double Deck  
50 1 1 1 
100 1 1 1 
150 2 2 2 
200 3 2 3 
250 4 3 5 
300 5 3 7 
350 6 4  
400 7 4  
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7. Número típico de pernas para tanque de Teto Flut uante 
 
Diâmetro do Tanque 

(metros) 
Teto Tipo Pontoon  Teto Tipo Double 

Deck 
Número Pernas 

 

Número Pernas  
Pontoon Área 

Número Pernas  
Central Área 

30 4 2 6 
40 4 4 7 
50 6 6 8 
60 9 7 10 
70 13 9 13 
80 15 10 16 
90 16 12 20 
100 17 16 25 
110 18 20 29 
120 19 24 34 
130 20 28 40 
140 21 33 46 
150 23 38 52 
160 26 42 58 
170 27 49 66 
180 28 56 74 
190 29 62 82 
200 30 69 90 
210 31 77 98 
220 32 83 107 
230 33 92 115 
240 34 101 127 
250 35 109 138 
260 36 118 149 
270 36 128 162 
280 37 138 173 
290 38 148 186 
300 38 156 200 
310 39 168 213 
320 39 179 226 
330 40 190 240 
340 41 202 255 
350 42 213 270 
360 44 226 285 
370 45 238 300 
380 46 252 315 
390 47 266 330 
400 48 281 345 
 
 
ANEXO 7 
Informações sobre os acessórios típicos para Tanque s de teto flutuante do fabricante 

  LAND and MARINE 
Contato 
Brian Quinn  
Land and Marine TankServ 
Telephone. 0044 (0) 1899 830542 
Mobile. 0044 (0) 7789 690039 
Fax. 0044 (0) 151 644 9990 
e-mail: mantle.uk@tiscali.co.uk 
Web Site: www.landandmarine.com 
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 Land and Marine TankServ  is internationally recognized as the major supplier of Storage 
Tankage Equipment. 
 We Supply and Install on a worldwide basis the following Storage Tank Equipment :- 

• Primary and Secondary Seal Systems for Internal and  External Floating Roof 
Tanks.  

• Roof Drain Systems for External Floating Roof Tanks .  
• Aluminum Geodesic Dome Roofs   
• Aluminum Internal Floating Roofs  

 
Primary and Secondary Seal Systems for Internal Flo ating Roof Tanks and 

External Floating Roof Tanks.  
There are three possible mechanical seal systems that we would recommend for most 
External Floating Roof Tanks: 
 
 TS1 - Mechanical Pantograph Shoe Plate Primary Sea l together with Compression 

Plate Secondary Seal   
TS - 1 - Mechanical Primary Seal 
The TS - 1 from TankServ is a mechanical shoe seal for welded tank shells. 
This type of seal is probably the most widely used on floating roof tanks and is normally used 
for a nominal rim gap of 8” (200mm) although it can be used with wider rim gaps. It is robust 
and has a good service record extending over many years. 

This is a very robust seal system with excellent efficiency and long operating life.  However it 
is the most expensive seal to install and maintain. To install the Primary Seal, access is 
required from the underside of the floating roof and this means taking the tank out of service 
for major seal repair/replacement. It also requires the addition of a Secondary Seal. 
  



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO 
 
 

                                              petroblog-Santini                                                                                                          
Página 32 de 93 
 

The TS - 16 Servaseal Range is the recommended secondary seal for use with this primary 
seal; however we can produce a shoe-mounted secondary wiper seal if required.  
Shoe mounted secondary seals are of course dependent on the shoe plates being in good 
contact with the shell. 
A curtain extending from the wiper to the roof rim assists in improving this form of secondary 
seal. 

 

 
TS - 16/1.2.4 - Servaseal - Secondary Seals 
Even well designed and properly maintained, primary seals operating in geometrically 
accurate tank shells permit significant vapour losses from storage tanks.  
The basic mechanism of loss is due to the swirling, scouring action of the wind. 
For vapor loss read loss of revenue. 
To counter the revenue loss, the independently mounted secondary seal of the compression 
plate type is unequalled.  
Besides cutting vapour losses, the secondary seal confers other benefits. 

TS100 - Mechanical Lightweight Primary Seal togethe r with Compression Plate 
Secondary Seal 
 Another very robust seal with excellent efficiency and long operating life.  The Primary Seal 
can be installed and maintained from the top of the roof and therefore access is not required 
from the underside of the floating roof. This means it is not necessary to take the tank out of 
service for major seal repair/replacement. It also requires the addition of a Secondary Seal. 
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TS-100 - Lightweight Mechanical Seal 
The TS100 Lightweight Mechanical Primary Seal from TankServ has been developed to meet 
the growing demand for an economic primary seal system that provides positive vapour 
retention capabilities, longevity of operation and an all bolted design, removing the need for 
hotwork during installation. 
Consisting of stainless steel or galvanized shoeplates held against the tank shell by a series of 
sprung hanger assemblies and sealed with an impervious continuous membrane, the TS100 
Mechanical Primary Seal can be used in a variety of rim spaces and configurations. 

 TS16 - Mechanical Double Compression Plate Seal 
Another very robust seal with excellent efficiency and long operating life – in fact Land and 
Marine guarantee 12 years zero maintenance required when the tank is operating normally.  
This seal can be installed and maintained from the top of the roof and therefore access is not 
required from the underside of the floating roof. This means it is not necessary to take the tank 
out of service for major seal repair/replacement. However unlike the previous two seal 
systems, a separate Secondary Seal is not required as it already incorporated - this make it 
the most cost effective and efficient seal system available.  
 
TS - 5 - Liquid Filled Seal 
TS - 6 - Liquid Filled Tube Seal 
 
The TS - 5 type seal from TankServ is used widely on floating roof tanks storing crude oil and 
refined products. Typical service lifetimes of between 10 and 20 years have been achieved; 
however although the seal has wide applications, special materials may be required for 
particular storage conditions. Applications of up to 100% aromatic content are possible. 
 
The TS - 6 is a liquid filled seal from TankServ and should be compared with the TS - 5. The 
full range of floating roof tank sizes can be serviced and service in crude oil and diverse 
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refined products is commonplace. Aromatics contents of up to 75% can be handled. The tube 
diameter can also be varied to meet a range of rim gap dimensions. 

 

 
TS - 7 Foam Filled Seal 
TS - 9 Foam Filled Seal and 
TS - 8 Derivative 
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The TS - 7 is a resilient foam seal designed for use on all applications except for waxy crude 
oils. This is a robust liquid mounted construction, ie. the underside of the seal is in contact with 
the stored product which improves vapour retention. 
Rim space is 200mm + 100mm. 
 
The TS - 8 seal is very similar in concept though designed to be used in cone roofed tanks 
with internal floating pan decks. In this case the rim gap may be as small as 100mm. Aromatic 
service of up to 100% can be achieved. 
 
The TS - 9 foam filled seal from TankServ is intended for use on open topped welded shell 
tanks where the stored product may range from crude oil through to refined materials; 
however waxy crudes should be avoided. 
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TS - 14 Foam Seal 
The TS - 14 can be used on rim gaps varying in size from 100mm to 250mm while coping with 
the commensurate shell deviations throughout. The seal can also be designed to suit internal 
floating pan decks. 
 
TS - 15 - Everseal Filled Seal 
With the exception of waxy crude oil, the Graver foam seal is used throughout the whole range 
of crudes and refined products. The seal can be mounted either in contact with the liquid or 
above the liquid (vapour mounted). 
 
The TS - 15 from TankServ is a product mounted foam seal for use on both external floating 
roofs and internal pan decks of all practical tank sizes. Crude oils, excepting waxy crudes and 
a wide spread of refined products, may be serviced by the TS - 15 seal. 
Rim gaps of between 100mm and 200mm (nominal) can be accommodated. 
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TS – 20 - Integral Foam Dam 
Fire protection of open top floating roof tanks frequently involves the use of fixed or portable 
foam delivery systems. Experience has shown that the perimeter of the floating roof, in the 
region of the seal, is the most likely part of the roof surface to be affected by fire. 
Traditionally, it has been the practice to protect this zone with a foam delivery system to retain 
the foam in the vicinity of the seal and at sufficient depth to fight the fire. 
 

Roof Drain Systems for External Floating Roof Tanks .  
There are three types of roof drain systems for External Floating Roof Tanks: 
  
Flexible Hose  - This has been an industry standard for many years as a cost effective drain 
system.  It is essentially a composite hose from a connection on the roof sump to a shell 
nozzle. However this system does have some inherent problems, i.e. hose can become 
entangled in the roof legs and tank internals. Rain water can remain stagnant inside the 
bottom section of the hose, leading to possible corrosion. 
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Flexible Hose Roof Drain System for External Floati ng Roof Tanks 
The Flexible Bend Hose Roof Drain System is used to remove rain water from the roof of an 
External Floating Roof Tank. 
The Roof Drain System is designed to remove rain water so as not to put unacceptable 
loadings on the roof. API 650 Appendix C states that the drain system shall not be smaller 
than 3 ins (75 mm) diameter for roofs with a diameter less than 120 ft or smaller than 4 ins 
(100 mm) diameter for roofs with a diameter greater than 120 ft. 
Land and Marine TankServ can provide this Roof Drain System in either PVC Nitrile or VITON 
material, completely prefabricated with an Installation Manual for final assembly and 
installation at site by the customer. Alternatively Land and Marine TankServ can install the 
Roof Drain Systems using our own installation crew at a time convenient for the customer. 
 
Rigid Pipe with Swivel Joints  - Slightly more expensive than the Flexible Hose Drain System 
but is designed using rigid pipe sections to connect the sump to the shell nozzle and this 
continuous slope eliminates any water being retained in the drain system. It is very important 
to use good quality swivel joints as these are a weak point in this type of drain system.  
  
Rigid Pipe with Flexible Bends  - Similar to the above but instead of swivel joints being used 
this drain system uses a Flexible Bend  which is much more reliable and significantly more 
cost effective. 
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Flexible Bend 
Articulated Roof Drain System 
For External Floating Roof Tanks 
The Flexible Bend Articulated Rigid Pipe Roof Drain System is used to remove rain water from 
the roof of an External Floating Roof Tank. 
The Roof Drain System is designed to remove rain water so as not to put unacceptable 
loadings on the roof. API 650 Appendix C states that the drain system shall not be smaller 
than 3 ins (75 mm) diameter for roofs with a diameter less than 120 ft or smaller than 4 ins 
(100 mm) diameter for roofs with a diameter greater than 120 ft. 
Land and Marine TankServ can provide this Roof Drain System completely prefabricated with 
an Installation Manual for final assembly and installation at site by the customer. Alternatively 
Land and Marine TankServ can install the Roof Drain Systems using our own installation crew 
at a time convenient for the customer. 
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Floating suction 
 

 
Floating Suction Unit for Above Ground Vertical Sto rage Tank 
A Floating Suction Unit is designed to enable product to be drawn off the tank either from the 
top surface of the liquid or at a predetermined depth below the surface of the liquid. This 
means that after filling the tank can be used immediately as any water, dirt or other 
contaminates remain in the tank. 
There are various designs of Floating Suction Units, however the essential features include 
rigid pipe, custom designed pressure tested flotation chambers and flexible swivel joints 
supplied by leading specialist manufacturers. 
Land and Marine TankServ can provide the prefabricated Floating Suction Unit complete with 
an Installation Manual for final assembly and installation at site by the customer. Alternatively 
Land and Marine TankServ can install the Floating Suction Unit using our own installation 
crew at a time convenient for the customer. 
  
Aluminum Geodesic Dome Roof   
Cost effective alternative to the more conventional steel dome or cone roof structure but with 
the advantage of not requiring any internal roof support columns, does not require painting 
and is maintenance free.  
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The Geodesic Dome from TankServ is the perfect solution for many industrial, commercial and 
public works applications. The inherent design benefits of a geodesic style dome, especially 
the clear-span feature, ideally satisfies architectural and engineering requirements for water 
and wastewater treatment, petroleum and petrochemical storage tanks as well as bulk solids 
storage. 
The Geodesic Dome is a fully triangulated, spherical, space frame structure designed to be 
self-supporting from its periphery with primary horizontal thrust contained by an integral 
tension ring. The framework is covered with attractive non-corrugated aluminum panels. 
  
Aluminum Internal Floating Roof    
Light weight cover to control volatile hydrocarbon vapor emissions from fixed roof tanks. Has 
the advantage of being quicker and easier to fabricate and install than a steel pontoon type of 
internal floating roof structure. It does not require painting and is maintenance free.  
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ANEXO 8 
Recomendações para Seleção de Acessórios de Tanque em Função do Produto a ser Armazenado  

Os Tanques de armazenamento de produtos líquidos, de instalações industriais como refinarias de petróleo, petroquímicas e terminais, a depender do 
produto, apresentam características e detalhes construtivos próprios, que atendem a funções específicas de funcionamento ou operação. 
A seleção a seguir apresentada, além da operabilidade e facilidades de manutenção, tem o foco também em proteção ambiental e segurança operacional. 
 

Tanque  Características e detalhes construtivos  
 

Tanque de Petróleo  
 
 

• Tanque de teto flutuante externo tipo pontão API STD 650 Anexo C; 
• Revestir internamente o fundo e o 1º anel do costado, com “micro flocos de vidro” (flake glass), reforçado com fibra de vidro; 
• Metalização externa da chaparia do teto; 
• Drenos primários do teto, no mínimo 2 (dois), com bacia de captação e tubo flexível da COFLEXIP;  
• Tubo interno difusor ou acalmador de fluxo do bocal de entrada até o centro do tanque; 
• Não usar drenos de emergência do teto; 
• Dispositivos de alívio de pressão (eliminador de gases e vapores) sob o teto; 
• Selos de vedação: primário tipo sapata metálica e secundário tipo Petrobras PW; 
• Fundo convencional: declividade do centro para a periferia; 
• Bacias de remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270 Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Bocais de injeção de diluente (óleo diesel) para solubilizar ou diluir a borra acumulada; 
• Instrumentação, com tubos de calma, instalados no anti-rotacional; 

• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 
• medição de interface; 
• sensor de H2S na área, para autorizar as drenagens de água do tanque; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de baixa, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Aplicadores de espuma e anteparo de contenção de espuma, junto ao selo periférico; 
• Misturadores de hélices com selo mecânico e instalados em altura mínima; 
• Amostragem no costado a 1 (um) metro de altura, com válvula Fetterolf; 
• Escada articulada de acesso ao teto com flutuadores sob os trilhos; 
• Aterramento com cabo elétrico através da escada articulada; por dentro dos tubos flexíveis dos drenos do teto e com “shunts” no selo de 

vedação periférico; 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 
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• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos elétricos 

e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos vazamentos, 

interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas e 

ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Tanque Dreneiro  
 

• Tanque de teto flutuante 
externo tipo pontão API 
STD 650 Anexo C; 

• Revestir internamente o 
fundo e o 1º anel do 
costado, com “micro 
flocos de vidro” (flake 
glass), reforçado com 
fibra de vidro; 

• Metalização externa da 
chaparia do teto; 

• Drenos primários do teto, 
no mínimo 2 (dois), com 
bacia de captação e tubo 
flexível da COFLEXIP;  

• Não usar drenos de 
emergência do teto; 

Croquis do tanque 

 

• Dispositivos de alívio de pressão (eliminador de gases e vapores) sob o teto; 
• Selos de vedação: primário tipo sapata metálica e secundário tipo Petrobras PW; 
• Fundo convencional: declividade do centro para a periferia; 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

água 

óleo  

Lavagem de navios 
Drenagem de tanques 
Salmoura das dessalgadoras 

Remoção 
de água 

Remoção do óleo 

Bocal 
inclinado, com 
raquete, para 
remoção 
emergencial 
de óleo, em 
caso de falha 
da sucção 
flutuante. 

Óleo: 3(três) pontos de 
amostragem tipo TRY-COKS, 
sem resíduo e com retorno para 
tanque: 6,0, 6,5 e 7,0 m de altura. 
 
Água: 1 (um) amostrador a 1 (um) 
metro de altura com válvula 
Fetterolf 
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• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270 Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Sucção flutuante, para o óleo recuperado, presa no teto flutuante, com mangote flexível da COFLEXIP; 
• Bocais de injeção de diluente (óleo diesel) para solubilizar ou diluir a borra acumulada; 
• Instrumentação, com tubos de calma, instalados no anti-rotacional; 

• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 
• medição de interface; 
• sensor de H2S na área, para autorizar as drenagens de água do tanque; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de baixa, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Aplicadores de espuma e anteparo de contenção de espuma, junto ao selo periférico; 
• Sem misturador; 
• Amostragem no costado para óleo, conforme “croquis” acima, tipo Try-Coks, e para água a 1(um) metro de altura com válvula Fetterolf; 
• Escada articulada de acesso ao teto com flutuadores sob os trilhos; 
• Aterramento com cabo elétrico através da escada articulada, por dentro dos tubos flexíveis dos drenos do teto e com “shunts” no selo 

periférico. 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 

vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 

e ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 
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Tanque de 
Querosene, Óleo 
Combustível, 
Gasóleo, Diluentes 
(LCO), RARO 
(Resíduo Aromático 
de Petróleo), 
Benzeno e outros 
Aromáticos 
 
 

• Tanque de teto fixo, API 650 Anexo F, com sistema de recolhimento dos vapores e emissões, para tratamento em filtro de carvão ativado 
ou biológico; 

• Metalização interna da chaparia do teto e topo da suportação; 
• Fundo com inclinação convencional: declividade do centro para periferia; 
• Tubo interno difusor ou acalmador do bocal de entrada de produto até o centro do tanque; 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270 Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Instrumentação, com tubos de calma: 
• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de baixa, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Câmaras de espuma conforme norma Petrobras N-1203; 
• Com misturadores tipo “jet mixers”; 
• .Amostragem no costado 1 (um) metro de altura, com válvula Fetterolf. 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 

vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 

e ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Tanque de QAV, 
Diesel e HBio 

• Tanque de teto fixo, API STD 650 Anexo F, com sistema de recolhimento dos vapores e emissões, para tratamento em filtro de carvão 
ativado ou biológico; 
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diâmetro ≤ 20 m 
 
 

• Metalização interna da chaparia do teto e topo da suportação; 
• Revestir internamente o fundo e o 1º anel do costado, com “micro flocos de vidro” (flake glass), reforçado com fibra de vidro; 
• Fundo invertido: declividade da periferia para o centro, pelo menos 2%, com caixa de drenagem central; 
• Tubo interno difusor ou acalmador do bocal de entrada de produto até o centro do tanque; 
• Sucção flutuante com mangote COFLEXIP; 
• Instrumentação, com tubos de calma: 

• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de média, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Câmaras de espuma conforme norma Petrobras N-1203; 
• Misturadores “jet mixers” para homogeneização do produto; 
• Amostragem em ao menos 5 níveis no costado, com válvula da Fetterolf; 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 

vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 

e ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Informações sobre o HBio  
O HBio é um óleo diesel produzido à partir da mistura de óleo vegetal com o diesel mineral derivado do petróleo, que além de menos poluente é mais barato, 
ajudará a reduzir importações e pode ser usado em termoelétricas.  
O HBIO é um processo desenvolvido e patenteado pela Petrobras, constituído pela adição de 10 a 20% de óleo vegetal ou gordura animal ao óleo diesel antes de 
sua passagem pelas unidades de hidrotratamento nas refinarias, processo normalmente usado para reduzir o teor de enxofre do óleo diesel. 
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Tanque de QAV, 
Diesel e HBio 
diâmetro > 20 m 
 

• Tanque de teto flutuante interno tipo pontão (API STD 650 Anexo H), com Cobertura de Domos Geodésicos (API STD 650 Anexo G); 
• Revestir internamente o fundo e o 1º anel do costado, com “micro flocos de vidro” (flake glass), reforçado com fibra de vidro; 
• Metalização externa da chaparia do teto; 
• Não instalar dreno de teto flutuante; 
• Dispositivos de alívio de pressão (eliminador de gases e vapores) sob o teto; 
• Selos de vedação: primário tipo sapata metálica e secundário tipo Petrobras PW; 
• Fundo invertido: declividade da periferia para o centro, de pelo menos 2%, com caixa de drenagem central; 
• Tubo interno difusor ou acalmador do bocal de entrada de produto até o centro do tanque; 
• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de média, ligações soldadas e 

válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 
• Câmaras de espuma conforme norma Petrobras N-1203; 
• Misturadores “jet mixers” para homogeneização do produto; 
• Sucção flutuante presa no teto flutuante e mangote COFLEXIP; 
• Instrumentação, com tubos de calma, instalados no anti-rotacional; 

• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de baixa, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Aplicadores de espuma e anteparo de contenção de espuma, junto ao selo periférico; 
• Amostragem em ao menos 5 níveis no costado, com válvula da Fetterolf; 
• Não instalar escada articulada de acesso ao teto flutuante; 
• Aterramento com cabos elétricos e carretilha presos no topo do costado e fixados no teto (API STD 650 Anexo H). 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 
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vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 

e ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Tanque de Nafta leve 
de destilação 
Nalfta pesada  
Nafta petroquímica 
Nafta craqueada 
Nafta de diluição 
Nafta reformada
  
 

• Tanque de teto flutuante interno tipo pontão (API STD 650 Anexo H), com Cobertura de Domos Geodésicos (API STD 650 Anexo G); 
• Revestir internamente o fundo e o 1º anel do costado, com “micro flocos de vidro” (flake glass), reforçado com fibra de vidro; 
• Sucção flutuante presa no teto flutuante e mangote CONFLEXIP; 
• Metalização externa da chaparia do teto; 
• Não instalar dreno de teto flutuante; 
• Dispositivos de alívio de pressão (eliminador de gases e vapores) sob o teto flutuante; 
• Selos de vedação: primário tipo sapata metálica e secundário tipo PW; 
• Fundo convencional: declividade do centro para a periferia; 
• Tubo interno difusor ou acalmador do bocal de entrada de produto até o centro do tanque; 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270-Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Instrumentação, com tubos de calma, instalados no anti-rotacional; 
• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de baixa, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Aplicadores de espuma e anteparo de contenção de espuma, junto ao selo periférico; 
• Sem misturador; 
• Amostragem no costado a 1 (um) metro de altura, com válvula Fetterolf; 
• Não instalar escada articulada de acesso ao teto flutuante; 
• Aterramento com cabos elétricos e carretilha presos no topo do costado e fixados no teto (API-650 Anexo H). 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
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• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 

vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 

e ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Tanque de Gasolina  
comum e GAV-
Gasolina de Aviação 
 
 

• Tanque de teto flutuante interno tipo pontão (API-650 Anexo H), com Cobertura de Domos Geodésicos (API-650 Anexo G); 
• Revestir internamente o fundo e o 1º anel do costado, com “micro flocos de vidro” (flake glass), reforçado com fibra de vidro; 
• Sucção flutuante presa no teto flutuante e mangote flexível da COFLEXIP; 
• Metalização externa da chaparia do teto; 
• Não instalar dreno de teto flutuante; 
• Dispositivos de alívio de pressão (eliminador de gases e vapores) sob o teto flutuante; 
• Selos de vedação: primário tipo sapata metálica e secundário tipo PW; 
• Fundo invertido: declividade da periferia para o centro, pelo menos 2%,com caixa de drenagem central; 
• Tubo interno difusor ou acalmador do bocal de entrada de produto até o centro do tanque; 
• Instrumentação, com tubos de calma, instalados no anti-rotacional; 

• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 
• medição de interface; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de baixa, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Aplicadores de espuma e anteparo de contenção de espuma, junto ao selo periférico; 
• Misturadores “jet mixers” para homogeneização do produto; 
• Amostragem em ao menos 5 níveis no costado, com válvula da Fetterolf; 
• Não instalar escada articulada de acesso ao teto flutuante; 
• Aterramento com cabos elétricos e carretilha presos no topo do costado e fixados no teto (API-650 Anexo H). 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 
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solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 

vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 

e ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Tanque de RAT - 
Resíduo Atmosférico 
e RV-Resíduo de 
Vácuo 
 
 

• Tanque de teto fixo, API STD 650 Anexo F, com sistema de recolhimento dos vapores e emissões, para tratamento em filtro de carvão 
ativado ou biológico; 

• Fundo convencional: declividade do centro para periferia; 
• Tubo interno prolongador do bocal de entrada de produto até o centro do tanque; 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270-Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Instrumentação, com tubos de calma: 
• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de média, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Câmaras de espuma conforme norma Petrobras N-1203; 
• Misturadores, no mínimo 4(quatro), de hélices com selo mecânico; 
• Amostragem no costado 1 (um) metro de altura, com válvula Fetterolf. 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
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• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 

vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 

e ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Tanque de SLOP -
Resíduos para ETDI-
Estação de 
Tratamento de 
Despejos Industriais 
 

• Tanque de teto fixo, API STD 650 Anexo F, com sistema de recolhimento dos vapores e emissões, para tratamento em filtro de carvão 
ativado ou biológico; 

• Fundo convencional: declividade do centro para periferia; 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270-Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Instrumentação, com tubos de calma: 
• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de baixa, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Câmaras de espuma conforme norma Petrobras N-1203; 
• Misturadores de hélices com selo mecânico instalados na altura mínima; 
• Amostragem no costado 1 (um) metro de altura, com válvula Fetterolf. 
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos 

elétricos e de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   
• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos 

vazamentos, interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
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• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas 
e ETDI; 

• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 
Tanque de Águas 
Ácidas, contendo 
altos teores de H2S 
e Amônia 
 
 

• Tanque pressurizado conforme API STD 620, de teto fixo 
 abaulado, com selagem de gás natural; 

• Teto tipo fixo em domo auto-portante;. 
• Sistema de proteção: 

• Válvula de alívio de sobrepressão operacional, 
descarregando para o Sistema de Tocha, 

• Válvula de alívio para emergência e fogo, aliviando para 
atmosfera, e  

• Válvula de alívio de vácuo com admissão de ar, para 
segurança contra emergências, com risco de arraste de ar 
para a Tocha.   

• Fundo convencional: declividade do centro para a periferia; 
• Instrumentação, com tubos de calma: 

• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 
• medição de interface; 

• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de 
desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270 Fig. B-8, 

para evitar o entupimento com a borra depositada no 
fundo; 

• Sistema de selagem do nível de Águas Ácidas 
• Selo de hidrocarboneto, de preferência óleo diesel, sobre a 

superfície da Água Ácida, para absorção de H2S e NH3, 
com sistema flutuante para remover o óleo saturado com 
H2S e flutuador para repor o inventário do óleo. 

• Sucção flutuante do óleo diesel saturado, com bóias, tubo de 
aço inoxidável e junta articulada no bocal do costado, de 
material resistente à água ácida armazenada. Prever dispositivo 
externo (sarrilho) de verificação da operação da sucção 
flutuante; 

• Sistema de injeção e remoção do selo de óleo diesel no Tanque; 
• Sistema de injeção de colchão blanket com N2, ou gás natural, 

para preencher o espaço vapor do Tanque, durante as 

Esquema do tanque de Águas Ácidas  
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nitrogênio ou 
Gás natural 

Óleo 
Diesel 

Água ácida 

PSV para 
Tocha 
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movimentações do Tanque, evitando o envio de H2S e NH3 
para Tocha, e impedir a formação de vácuo e entrada de ar no 
Tanque e arraste deste para o coletor de Tocha. 

Nota 1: O uso do “blanket” de N2 também permite calcular a vazão de 
alívio, considerando apenas a vazão de entrada, sem levar em conta a 
evaporação térmica do produto armazenado. 
Nota 2: Poderia ser CO2, porém não é conveniente, pois haverá 
umidade e o CO2 úmido é corrosivo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
    

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Sistema de aquecimento, com serpentinas moduladas (tubos com espessura mínima sch 80), de vapor de média, ligações soldadas e 
válvula termostática de controle da temperatura do aquecimento; 

• Com câmaras de espuma conforme norma Petrobras N-1203; 
• Sem misturador; 
• Amostragem no costado (topo, meio e fundo) com amostradores “try-coks”, sem resíduo e de retorno para tanque;  
• Bocas de vista (BVs) do costado com diâmetro mínimo de Ø 36” e turco para remoção da tampa; 
• Porta de limpeza (PLs) de no mínimo 48”x 48” e olhais de içamento na tampa. 
• Bacia e diques: 

• manter área de 300 mm, no mínimo, em volta do tanque, para acesso às BVs e PLs, facilitando os serviços de manutenção;  
• tubovia única para tubulações de processo e utilidades do tanque, incluindo as linhas de incêndio e “çonduites” de cabos elétricos e 

de instrumentação e controle; 
• iluminação no local da amostragem e ao pé da escada helicoidal do costado; 
• plataforma de acesso ergonômico das válvulas; 
• caixa com tomadas de energia elétrica (440V), para a ligação elétrica de bomba de lastro, soprador para aeração, máquinas de 

solda, refletores manuais, durante os serviços de manutenção; 
• tomadas de água e ar de serviço;   

Nível de águas  
ácidas 

Nível de diesel 

Injeção ”blanket”  
de N2 

Reposição 
de óleo 
diesel 

Remoção do 
diesel  
saturado Sucção flutuante 

Flutuador para 
reposição do diesel 
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• taludes recobertos com grama e escada de concreto sobre o talude para acesso ä bacia; 
• placas de concreto na bacia para acesso aos locais de operação junto ao tanque,  
• rampa de concreto sobre talude, para o acesso de máquinas à bacia;  
• mini-dique de concreto e área pavimentada, impermeabilizados, em volta da base do tanque, para conter pequenos vazamentos, 

interligados a canaletas e tubulações dirigidas ao sistema de águas oleosas e ETDI; 
• caixas de coleta de vazamentos operacionais, de misturadores e válvulas, dirigidas às canaletas do sistema de águas oleosas e 

ETDI; 
• instalar sistema de monitoramento por CFTV. 

Observações sobre o projeto de Tanques de Águas Áci das  
1- Características de projeto e construção de tanque de águas ácidas  

• Projeto pelo API STD 620, com pressão interna, para minimizar as emissões e possibilitar queima em incinerador ou a interligação 
com o sistema de tocha;  

• Há duas válvulas de alívio de pressão, com cálculo de vazão pelo API STD 2000: 
• Uma operacional, de controle da pressão máxima de operação, descarregando para "flare" ou incinerador; 
• Outra para a condição de fogo, descarregando para a atmosfera; 

• A pressão normal de operação é de 0,2 kgf/cm², conseguida com injeção de N2 ou GN ou ainda de Gás de Refinaria, com válvula 
de controle; 

• A pressão máxima, controlada pela válvula de alívio operacional, é de 0,8 kgf/cm²; 
• A pressão controlada pela válvula de alívio para emergência ou fogo é de 1 kgf/cm²; 
• O vácuo, máximo de 1,0 oz/in² ou 44 mm de H2O, é controlado por uma válvula independente para vácuo. 

2- Níveis de operação normal  
• O tanque funciona como um pulmão, logo não existe nível operacional fixado. 
• No projeto são propostas faixas de operação para o óleo diesel e água, que podem ser modificados à critério da operação. 
• Os níveis variam em função das variações de vazão de chegada, de forma a absorvê-las, mantendo ou amortizando as variações 

da vazão de saída, que alimentam a Planta de Tratamento de Água Ácida, evitando perturbações bruscas na unidade.  
• Considera-se normalmente um volume/nível de líquido útil disponível no tanque de no máximo 90% do volume/altura nominal do 

tanque. 
• O limite de 90% é o valor onde acima do qual os alarmes de nível alto irão atuar e servem para limitar o nível máximo de água+óleo 

diesel, que garantam a selagem da água ácida armazenada. 
3- Localização do tanque de águas ácidas 

• Estes tanques devem ser instalados em áreas próprias para tancagem (contém gás e hidrocarbonetos) e não no interior do limite de 
bateria de unidades de processo, com o agravante da presença do H2S.  

4- Descarte do gás aliviado pela válvula de alívio  
• O gás aliviado, pela válvula de alívio operacional, contendo H2S, deve ser descarregado para o sistema de tocha ou incinerador, 

sem risco para o meio ambiente.  
• Além da válvula de alívio operacional, deve haver uma válvula de alívio para o caso de fogo, aliviando para atmosfera e uma válvula 

de alívio própria para vácuo, de proteção do tanque.. 
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Tanque de Biodiesel 
puro (B100) 

• Diâmetro até 15 m e relação altura versus diâmetro H/D = 2 
• Tanque teto fixo conforme API STD 650 Anexo F, de aço carbono, inertizado com Nitrogênio, para evitar a exposição à luz que 

catalisa reações de oxidação, e entrada de água, que favorece a geração de microorganismos. 
• Usar Válvulas de Alívio de Pressão e Vácuo, calibradas acima da pressão máxima de inertização. 
• Materiais a evitar: Cobre e ligas, Zinco e ligas e borrachas. 
• Adição de antioxidante; 
• Aquecimento para impedir s solidificação. 
• Pintura interna total em resina epóxi NOVOLAC curada com poliamina com espessura 400 µm 
• Câmara de espuma, aplicável somente aos tanques com fluido de ponto de fulgor < 60 °C, deve ser do modelo MCS-9, de acordo 

com a TABELA 2 da norma Petrobras N-1203. 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270-Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Instrumentação, com tubos de calma: 
• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

 
• Opção para Tanques até 120 m³ 

• Tanque teto Fixo com Teto Flutuante Interno em Alumínio. 
• Norma de Projeto API SPEC 12F. 
• Razão altura/diâmetro (H/D) entre 1 e 2. 
• Adição de antioxidante; 
• Aquecimento para impedir s solidificação  
• A pressão de projeto deve ser, no mínimo, a especificada na coluna 2, tabela 1, do API SPEC 12F. 
• O Respiro Aberto e todas as aberturas para a atmosfera do teto fixo devem ser protegidos contra entrada de água e com tela em 

aço inox AISI 304. 
• A pintura de toda a superfície interna do tanque à base de resina epóxi NOVOLAC, sem solventes, curada com poliamina, 

espessura seca 400 micrômetros. 
• Selo periférico simples, apenas com a função de espaçador, com resistência química ao éster etílico e que não cause danos à 

pintura interna do costado. 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270-Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Instrumentação, com tubos de calma: 
• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 
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• Diâmetro > 15 m 
• Tanque teto fixo API STD 650, de cobertura geodésica (domo), com teto flutuante interno de acordo com o Anexo G do API STD 

650, para impedir a entrada de água, que levaria a decomposição microbiológica do óleo na interface água/óleo, com degradação 
do produto. 

• O teto flutuante evita o contato contínuo com o oxigênio do ar, que também poderia gerar degradação, por oxidação do óleo vegetal. 
• Selo mecânico com sapata de aço inoxidável, pressionada contra o costado, e coberto com tecido lonado. 
• Bocais remoção de água do fundo, com reforço ou chapa de desgaste, para resistir à erosão: 

• 4(quatro) bocais de drenagem do fundo tipo sifão; 
• 1 (um) bocal conforme norma Petrobras N-270-Fig. B-8, para evitar o entupimento com a borra depositada no fundo; 

• Instrumentação, com tubos de calma: 
• radar microonda (SAAG-REX); 
• fita termométrica; 

 
Informações sobre Biodiesel  
O Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que substitui total ou parcialmente o óleo diesel nos motores de combustão interna de 
ciclo diesel.  
É, pois, um combustível para ser utilizado nos carros ou caminhões.  
Pode ser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como soja, 
mamona, dendê, girassol, babaçu e amendoim, entre outras.  
O diesel vendido nos postos pelo Brasil possuía 5% de biodiesel e 95% de diesel (B5).  
Em julho de 2014 esse percentual subiu para 6% e em novembro de 2014 para 7%.  
Até março de 2017 o percentual de mistura de biodiesel no diesel deverá ser de 8%, até março de 2018 de 9% e até março de 2019 de 10%.  
O Conselho Nacional de Política Energética poderá aumentar esse percentual até 15% a qualquer momento após março de 2019. 
Características do biodiesel: 

• ávido por água; 
• excelente solvente, requer rigorosa limpeza dos equipamentos para não que não haja arraste de sujeiras para os usuários; 
• evitar contato com água, luz e ar; 
• Materiais a evitar:  

o Borracha natural e nitrílica  
o Poliuretano; 
o Polietileno e polipropileno; 
o Concreto; 
o Latão, bronze, Cobre, Chumbo, Zinco e suas ligas; 

• Materiais compatíveis:  
o Aço Carbono 
o Aço inoxidável 
o Alumínio 
o Teflon, Viton, e Nylon e Grafite. 
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• Degrada e forma polímeros a partir de 40ºC, que se precipitam no biodiesel, levando a entupimento; 
• Formação de geo em baixa temperatura (inferiores a 15ºC), que solidifica e entope. 

 
O produto armazenado não é um óleo vegetal puro, e sim uma mistura de ésteres etílicos, sintetizados a partir de óleos vegetais, com pressão de vapor baixa e o 
ponto de fulgor elevado. 
Este produto ataca quimicamente (age como solvente) as borrachas, sobretudo a nitrílica, o polipropileno, o Polivinil (PVC) e Tygon.  
O produto é altamente reativo com borracha, não sendo recomendado o uso de juntas de papelão hidráulico e outras a base de elastômeros. 
Recomenda-se para esta aplicação juntas à base de PTFE (laminado ou expandido) ou de grafite flexível (ex. junta espiral com grafite).  
Materiais não ferrosos, tais como o latão, bronze, cobre, chumbo e zinco, têm seu processo de corrosão acelerado pelo Biodiesel puro (B100). 
Soldas de chumbo e elementos contendo zinco (tais como anodos para proteção catódica e tintas a base deste produto) devem ser evitadas, bem como tubos 
e conexões de cobre, elementos em latão. Esses elementos devem ser fabricados em aço inoxidável ou alumínio. 
Materiais fibrosos e aerados, tais como estopa, algodão, papelão etc., quando impregnados com Biodiesel puro ou B100 e expostos ao calor, podem 
fermentar, resultando em combustão espontânea. 
Estas características do B100 devem ser consideradas durante a seleção dos materiais do selo flutuante, dos revestimentos e pinturas, da proteção catódica de 
fundo e dos anéis de vedação.  
Outro fato relevante é o "ponto de entupimento" do B100, que não interfere na fluidez do produto, mas forma "flocos de gelatina transparente" nas baixas 
temperaturas (≤ +12ºC).  
Isso obriga o uso de aquecedores flangeados nas bocas de visita dos tanques instalados nos locais mais frios. 
Nos locais onde as temperaturas mínimas ambiente são inferiores às do ponto de fluidez do B100, prever o aquecimento do produto dentro do tanque.  
Aquecimento inicial e a equalização térmica com a massa do tanque, durante o recebimento por caminhão (aprox. 20 a 30 minutos), e a compensação das 
perdas de calor para o ambiente, mantendo a temperatura acima do ponto de névoa e do ponto de fluidez. 

     Para vapor e condensado os bocais devem ser do tipo “Special Flange” do API STD 650 com extremidade interna preparada para solda de topo. 
      Onde não há vapor disponível, para o aquecimento, prever 2 bocais de 12”, ASME B16.5, classe de pressão 150, RF, instalados no costado, diametralmente 

opostos, para acoplamento de aquecedores de resistência elétrica, com temperatura máxima superficial inferior a 60°C, ou 20°C abaixo do ponto de fulgor do 
produto armazenado (a que for menor).  
Prever a projeção de 2,150m (85 pol) do aquecedor no interior do tanque, e a possível interferência com a suportação do teto flutuante. 
Tanques auxiliares 
de drenagem 
 
 

O TAD - Tanque Auxiliar de Drenagem deve ser utilizado para drenagem de tanque de óleo Diesel, QAV-querosene de aviação e de GAV-
gasolina de aviação, com volumes sempre acima de 200 litros e possuindo uma bomba com capacidade para 10 m³/h, e que retorna o 
produto ao tanque principal. 
A utilidade destes tanques é nas seguintes operações: 
a- nas avaliações da qualidade do produto e identificação de operação adequada no armazenamento tais como decantação e drenagem; 
b- permitem a avaliação da quantidade do que se drena dos tanques, propicia que se avalie o que se drena e tomar medidas de 
disposição, corretivas/preventivas, para manutenção da qualidade do produto e dos sistemas de movimentação; 
c- permite ainda (como o sistema é fechado), que se retorne o produto conforme para o tanque, mitigando despejos oleosos. 
 
As principais referências sobre o TAD - tanque auxiliar de drenagem (TAD) são:. 
1 - API RP 1540 - item 4.2.8 b; Recommended Practice 1540. Design, Construction, Operation and Maintenance of Aviation Fuelling 
Facilities 
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2- Joint Inspection Group (JIG) - formado pelos principais operadores internacionais de QAV-1 e endossado pela IATA.  
As avaliações feitas pela IATA são baseadas neste documento. 
3- Recomendação Sistema de Garantia da Qualidade da Petrobras para QAV-1 em seu MG - item 4.1 - site do SGQ 
(http://www.ab.petrobras.biz/seguranca/indexx.html). 

 
 
ANEXO 9 

             Requisitos para Armazenagem de Petróleo e Derivados  Líquidos em Tanques conforme a Regulamentação Amer icana  
                                                                             da EPA-Environment Protec tion Agency  

 

Data da Construção                                                                                                           
do Tanque Pressão de Vapor (PV) Prescrições EPA Prescrição pa ra Armazenamento 

Antes de 1973. No EPA requirements No EPA requirements  Não regulado pela EPA. 

De 11/06/1973 a 
19/5/1978 

 
EPA 40 CFR 

Part 60 
Sub part K  

 
Petroleum liquids 

. 1,5 psig < PV < 11,1 psig                      
10,35 kPa           76,59 kPa 

“Floating roof” or 
 
“Vapor recovery system” 

 Tanque de teto flutuante externo ou 
 Tanque de teto fixo com flutuador interno  ou 
 Tanque de teto fixo com sistema de recolhimento 
de vapores 

PV > 11,1 psig                                                
76,59 kPa 

 “Vapor recovery system” 
 Tanque de teto fixo com sistema de recolhimento 
de vapores 

Após 18/05/1978  
 

EPA 40 CFR 
Part 60 

Sub part K a 
 

Petroleum liquids 
 

1,5 psig < PV< 11,1 psig                  
10,35kPa        76,59 kPa 

“External floating “  (1)  or 
 
“Fixed roof with internal floating type cover”  
(Nota 2)  or 
 
“Vapor recovery system and vapor return or 
disposal system”  (Nota 3) 
 

 Tanque de teto flutuante externo com selo PW 
(ver Nota 1 (1) (ii) (D)       ou 
 
 Tanque de teto fixo com flutuador interno e selo 
PW         ou 
 
 Tanque de teto fixo com sistema fechado de 
recolhimento e retorno de  vapores, para 
reprocessamento ou queima. 

PV >11,1 psig                                         
76,59 kPa 

“Vapor recovery system and vapor return or 
disposal system, with 95% wt reduction their 
emissions to the atmosphere”  (Nota 4) 
 

 Tanque de teto fixo com sistema fechado de 
recolhimento de  vapores, que garanta 95% em 
peso de redução das emissões para a atmosfera. 
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Data da 

Construção                                                                                                                   
do Tanque 

  
Capacidade (V)   Pressão de Vapor (PV) Prescrições EPA Prescrição para 

Armazenamento 

Após 23/07/1984  
 

EPA 40 CFR 
Part 60 

Sub part K b 
 

Petroleum liquids 
containing VOL-
Volatile Organic 

Liquid 
 

75 m³ < V < 151 m³ 4,0 psig < PV < 11,1 psig                                   
27,6 kPa     76,59 kPa 

“Fixed roof in combination with an internal 
floating roof and closure device between 
the wall of the tank and the edge of 
internal floating roof”  (Nota 5)       or 
 
“External floating roof with a closure 
device, consisting of two seals: primary 
and secondary”  (Nota 6)     or 
 
“Closed vent system with a detectable 
emissions less than 500 ppm, above 
background and visual inspection, and 
control device designed and operated to 
reduce emissions by 95% wt or greater””  
(Nota 7) 
 

 Tanque de teto fixo com 
teto flutuante interno ou 
 
 Tanque de teto com 
flutuante externo ou  
 
 Tanque com sistema 
fechado de recolhimento de 
vapores, apresentando 
redução das emissões de no 
mínimo  95%, em peso, e 
garantindo menos que 500 
ppm, peso, de emissões 
detetáveis no solo.  

 
 
 
 
 
 

V > 151 m³ 0,75 psig < PV < 11,1 psig                                   
5,2 kPa     76,6 kPa 

        
 
         V > 75 m³ 

PV > = 11,1 psig 
76,6 kPa 

“Closed vent system with a detectable 
emissions less than 500 ppm, above 
background and visual inspection, and 
control device designed and operated to 
reduce emissions by 95% wt or greater””  
(Nota 7) 
 

 Tanque com sistema 
fechado de recolhimento de 
vapores, apresentando 
redução das emissões de no 
mínimo  95%, em peso, e 
garantindo menos que 500 
ppm, peso, de emissões 
detetáveis no solo. 
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Capacidade x produto  Tipo de teto  
≥ 151 m³   
VOL com PV ≥ 5,2 kPa e < 76,6 kPa 
e 
≥ 75 m³ 
VOL com PV  ≥ 27,6 kPa e < 76,6 
kPa 
 

Teto fixo com flutuante interno e selo periférico de vedação. 
Alternativas para o selo de vedação: 

a- Um selo “liquid-mounted seal” de espuma ou bolsa de líquido; 
b- Dois selos “vapor-mounted seal”; 
c- Um selo mecânico com sapata pressionando a parede do tanque,  coberto com 

tecido lonado. 
Teto flutuante externo com dois selos periféricos de vedação: o primário (o de cima).e o 
secundário (o de baixo) 

a- Selo primário: selo mecânico com sapata pressionando a parede do tanque, 
coberto com tecido lonado. 

b- Selo secundário: “vapor-mounted seal”.  
Sistema fechado de coleta para vapores VOL e gases descarregados do tanque, operado 
para o controle das emissões fugitivas em abaixo de 500 ppm, no solo. 
Medição das emissões com o EPA Method 21 Pt6, App. A-7 Meth.21 “Determination of 
volatile organic compound level”. 

≥ 75 m³   
VOL com PV ≥ 76,6 kPa 
 

Sistema fechado de coleta para vapores VOL e gases descarregados do tanque, operado 
para o controle das emissões fugitivas em abaixo de 500 ppm, no solo. 
Medição das emissões com o EPA Method 21 Pt6, App. A-7 Meth.21 “Determination of 
volatile organic compound level”. 

VOL – Volatile Organic Liquid é qualquer líquido orgânico que pode emitir VOC – Volatile Organic Compounds, como definidos na 
40 CFR 51.100, para a atmosfera. 
 
“Liquid-mounted seal” selo de espuma ou bolsa de líquido montado em contato com o líquido. 
“Vapor-mounted seal” selo montado acima do nível de líquido, ou seja no espaço vapor. 
 PV – Pressão de Vapor. 
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Requisitos da EPA para os tanques 
Nota (1) 
Teto flutuante externo 
(1) O teto flutuante externo  tipo pontão (pontoon-type) ou duplo (double-deck-type), equipado com um anel de selagem do espaço entre o costado do 

tanque e a periferia do teto.  
Exceto como o parágrafo (1)(ii)(D), o anel deve consistir de dois selos, um sobre o outro.  
O selo inferior é denominado “selo primário” e o superior “selo secundário”.  
O teto deve flutuar sobre o líquido armazenado, todo o tempo, exceto durante o início do enchimento e quando o tanque está sendo esvaziado.  
A operação de esvaziamento e reenchimento, em que o tanque está apoiado sobre as pernas suportes, devem ser tão rápidas quanto possível e 
contínua. 
 

     Selo primário 
(i) O selo primário  pode ser uma sapata metálica, montado sobre o líquido (“liquid-mounted seal”) ou montado sobre o vapor (“vapor-mounted seal”), 
com os seguintes requisitos: 

          (A) A área acumulada das aberturas (“gaps”) entre o costado e o selo metálico no caso do selo montado sobre líquido não deve exceder a 212 cm² 
por metro do diâmetro do tanque (10 pol² por pé do diâmetro do tanque) e a largura de qualquer abertura (“gap”) não pode exceder a 3,81 cm (1 ½ pol).  

        (B) A área acumulada das aberturas (“gaps”) entre o costado e o selo de vapor não deve exceder a 21.2 cm² por metro do diâmetro do tanque (1,0 
pol² por pé de diâmetro do tanque) e a largura de qualquer abertura não pode exceder a 1,27 cm (1/2 pol). 

       (C) Uma das extremidades da sapata metálica deve estender-se dentro do líquido armazenado e a outra até uma distância vertical de 61 cm (24 pol) 
acima da superfície do líquido armazenado. 

       (D) Não pode haver furos, rasgos, ou outras aberturas na sapata, tecido ou lona do envelope. 

       Selo secundário 
      (ii) O selo secundário  deve ser conforme os seguintes requisitos: 

(A) O selo secundário deve ser instalado acima do selo metálico de 
 modo que cubra todo o espaço entre a periferia do teto e o costado, exceto quando indicado no parágrafo (a) (1) (ii) (B). 

    (B) A área acumulada das aberturas (“gaps”) entre o costado e o selo secundário, usado em combinação com o selo primário, metálico ou o selo 
líquido, não deve exceder 21,2 cm² por metro do diâmetro do tanque (1,0 pol² por pé do diâmetro do tanque), e a largura de qualquer abertura não pode 
exceder 1,27 cm(1/2 pol). Não deve haver aberturas entre o costado e o selo secundário, quando usado em combinação como o selo primário de vapor. 

         (C) Não deve haver furos, rasgos e outras aberturas no selo ou tecido lona. 
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   (D) O proprietário ou operador pode dispensar os requisitos do selo secundário e o critérios das aberturas do selo secundário, quando inspeciona e 
mede as aberturas do selo primário.  

Aberturas no teto 
(iii) Cada abertura no teto , exceto aquelas para respiros quebra-vácuo automáticos e do espaço entre o costado e a teto (“rim vents”), deve ter uma 
projeção para o interior da superfície do líquido armazenado. Cada abertura no teto, exceto para respiros quebra-vácuos automáticos e do espaço entre 
costado e teto (“rim vents”) e, ainda, das camisas das pernas suportes, deve ser equipado com uma cobertura selada, a ser mantida na posição fechada 
durante toda a operação (isto é, sem aberturas visíveis), exceto quando descrito no parágrafo (1) (iv). Os respiros quebra-vácuo automáticos devem estar 
fechados todo o tempo, enquanto o teto está flutuando, exceto quando o teto está prestes a se apoiar sobre as pernas suportes ou ao iniciar a flutuação. 
Os respiros do espaço entre o costado e o teto (“rim vents”) devem abrir quando o teto está iniciando a flutuação ou no “setting” 
 
Dreno de emergência no teto 
(iv) Cada dreno de emergência do teto deve ter uma cobertura de tecido lona (“membrane cover fabric”) com recortes (“slotted”) que cobra no mínimo 
90% da área da abertura. 
 

Nota (2) 
Teto fixo com flutuante interno 
(2) O teto fixo com flutuador interno  equipado com um dispositivo contínuo entre o costado e a periferia do teto.  
O flutuador deve flutuar todo o tempo, (isto é, quando não apoiado sobre as pernas suportes), exceto durante o início do enchimento e quando o tanque está 
completamente vazio.  
A operação de esvaziamento e reenchimento quando o flutuador está sobre as pernas suportes deve ser contínua e complementada o mais rápido possível.  
Cada abertura no flutuador, exceto para respiro quebra-vácuo automático e no espaço entre o costado e o teto (“rim space”), deve ter uma projeção abaixo 
da superfície do líquido armazenado.  
Cada abertura no flutuador, exceto para respiro quebra-vácuo automático, espaço entre o costado e o teto (“rim space”), pescoço (“stub”) de drenos e camisa 
de perna-suporte deve se equipado com uma cobertura, selo ou “lid”, que deve ser mantido na posição fechada todo o tempo (isto é sem abertura visível), 
exceto quando o dispositivo está em uso.  
Respiros quebra-vácuo automáticos devem ficar fechados todo o tempo enquanto o flutuador está flutuando, exceto quando o flutuador está iniciando ou 
finalizando a flutuação.  
Os respiros do espaço entre o costado e o teto (“rim space”) devem ficar abertos somente quando o flutuador está iniciando a flutuação ou no “setting” que o 
fabricante indicar. 
 
Nota (3) 
Sistema de recolhimento e retorno de vapores e gase s  
(3) O sistema de recolhimento de vapores, que coleta todos os vapores e gases de VOCs-Volatile Organic Compounds descarregados do tanque, e o 
sistema de retorno ou disposição destes VOCs para processamento, devem ser projetados de modo a reduzir as emissões VOC para a atmosfera a no 
mínimo a 95% em peso.   
 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
  

petroblog-Santini                                                                   Página 64 de 93 
 

Nota (4) 
Sistema de recolhimento e retorno de vapores e gase s de tanques de cru 
O proprietário ou operador dos tanques que contem petróleo líquido armazenado com pressão de vapor verdadeira maior que 76,6 kPa (11,1 psia), deve 
equipar o tanque com um sistema de recolhimento para coletar todos os vapores e gases VOC descarregados, e, ainda, um sistema de retorno e disposição 
projetado para processar estes VOCs, reduzindo suas emissões para a atmosfera em no mínimo 95% em peso.   
 
Nota (5) 
(i) O teto flutuante interno, de tanque de teto fixo, deve flutuar sobre a superfície do líquido armazenado (mas não necessariamente em completo contato com 
o líquido).  
Este flutuador deve flutuar na superfície líquida, todo o tempo, exceto durante o enchimento inicial e nos intervalos quando o tanque está sendo 
completamente esvaziado ou subsequentemente e reenchido.  
Quando o teto está sobre as pernas suportes, o procedimento de enchimento, esvaziamento ou reenchimento deve ser contínuo e terminado tão 
rapidamente quanto possível.  

 (ii) Cada teto flutuante interno deve ser equipado com um dos seguintes dispositivos de      fechamento do espaço entre o costado e a periferia do teto: 

     (A) “Liquid mounted seal”  
Um selo de espuma ou cheio de líquido, montado entre o costado e o teto, em toda a circunferência do tanque, em contato com o líquido armazenado.   
 
    (B) Dois selos montados, um sobre o outro, de modo que cada um forme uma cobertura contínua, que cubra completamente o espaço entre o costado e a 
periferia do teto.  
O selo inferior pode ser montado sobre o vapor “vapor mounted seal”, mas ambos devem ser contínuos. 
 
   (C) “Mechanical shoe seal”  
Um selo de sapata metálica, em que uma chapa de metal, fixada verticalmente ao costado por meio de molas ou contrapesos, é conectada com perfis ao teto 
flutuante. Um tecido flexível de lona (“flexible coated fabric”) abraça o espaço anular entre a sapata e o teto flutuante. 

 (iii) Cada abertura de um teto flutuante, que não contata o líquido armazenado, exceto os respiros quebra-vácuo automáticos (“vacuum breaker vents”) e os 
respiros do espaço entre o costado e o teto (“rim space”), deve ter uma projeção abaixo da superfície do líquido armazenado. 

(iv) Cada abertura no teto flutuante interno, exceto para as camisas das pernas-suportes, respiros quebra-vácuo automáticos, respiros do espaço entre o 
costado e o teto (“rim space”), poços de colunas anti-rotacionais, poços de escadas, poços de amostragem, e pescoços (“stub”) de drenos, deve ser 
equipada com uma cobertura ou “lid”, que é para ser mantida na posição fechada, todo o tempo (isto é, nenhuma abertura visível), exceto quando o 
dispositivo está em uso. A cobertura ou “lid” deve ser equipada com junta ou gaxeta de vedação. Cobertura em cada bocal escotilha de medição e no bocal 
da bóia de medição automática deve se aparafusada, exceto quando em uso. 
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(v) Os respiros quebra-vácuo automáticos devem ser equipados com junta de vedação e fechados todo o tempo em que o teto esta flutuando, exceto quando 
o teto esta no inicio da flutuação ou sendo baixado sobre as pernas suportes. 

(vi) Os respiros do espaço entre o costado e o tanque (“rim space”) devem ser equipados com junta de vedação e “setados” para abrir somente quando o teto 
flutuante interno não esta flutuando ou para o valor de setting recomendado pelo fabricante. 

(vii) Cada penetração do teto flutuante interno com o propósito de coleta de amostra deve ser um bocal de amostragem. Este bocal deve ter uma cobertura 
de tecido “slit” que cubra ao mínimo 90% da abertura. 

(viii) Cada penetração do teto flutuante interno para permitir a passagem das colunas suportes do teto fixo deve ter um selo de tecido lona na camisa ou uma 
cobertura com vedação deslizante. 

(ix) Cada penetração do teto flutuante interno para permitir a passagem da escada deve ter cobertura com vedação deslizante. 

Nota (6) 

(i) Cada teto flutuante externo deve ser equipado com um dispositivo de fechamento entre o costado e a periferia do teto. O dispositivo de fechamento 
consiste de dois selos, um sobre o outro. O selo inferior e referido como selo primário, e o selo superior como selo secundário. 

     (A) O selo primário deve ser de sapata metálica montado sobre o liquido. O selo deve cobrir completamente o espaço anular entre o costado e a periferia 
do teto. 
     (B) O selo secundário deve cobrir completamente o espaço anular entre o teto flutuante externo e o costado do tanque, de forma continua. 
 
(ii) Exceto para os respiros quebra-vácuo automáticos e os respiros do espaço entre o costado e o teto (“rim space”), cada abertura no teto flutuante externo, 
sem contato com o liquido armazenado, deve ter uma projeção abaixo da superfície do liquido.  
Exceto para os respiros quebra-vácuo automáticos, respiros do espaço entre o costado e o teto (“rim space”), drenos do teto, e camisas das pernas suportes, 
cada abertura no teto deve ser equipada com tampa com junta de vedação, selo, ou “lip”, que deve ser mantido na posição fechada todo o tempo (isto e, se 
abertura visível), exceto quando o dispositivo esta em uso. Respiros quebra-vácuo automáticos devem ser fechados todo o tempo, enquanto o teto esta em 
inicio de flutuação ou sendo abaixado sobre as pernas suportes.  
Os respiros do espaço entre o costado e o teto (“rim space”) devem ser “setados” para abrir quando o teto esta em inicio de flutuação ou no valor de “setting” 
recomendado pelo fabricante. Respiros quebra-vácuo automáticos e respiros do espaço entre o costado e o teto (“rim space”) devem ter juntas de vedação.  
Cada dreno de emergência do teto deve ter uma cobertura de tecido lonado com recortes (“slotted”), que cubra no mínimo 90% da área de abertura. 

(iii) O teto deve flutuar sobre o liquido todo o tempo (isto e, fora das pernas suportes do teto), exceto durante o inicio do enchimento ate que o teto deixe as 
pernas suportes ou quando o tanque e esvaziado completamente. A operação de enchimento, esvaziamento ou reenchimento, quando o teto esta sobre as 
pernas suportes de ser continua e completada tão rápida quanto possível. 
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Nota (7) 

(i) O sistema fechado de respiro deve ser projetado para coletar todos os vapores e gases de VOCs descarregados do tanque e ser operado sem emissões 
detectáveis por instrumento lendo menos que 500 ppm sobre o solo e inspeção visual. 

(ii) O dispositivo de controle deve ser projetado e ser operado para reduzir as emissões de VOCs que entram no sistema em 95% ou acima. 
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ANEXO 10 
Armazenamento de Produtos com Pressão de Vapor Supe rior a  

0,75 kgf/cm² ou 11 psig 
 

• Armazenamento de produtos, com PV > 0,75 kgf/cm2 ou 11 psig e densidade abaixo 
de 0,70, leva a grande risco do adernamento do teto flutuante.   

 
• Os principias produtos nessas condições são: 

o C5+ 
o Condensado de petróleo argelino; 
o Nafta petroquímica; 

Nota: A gasolina tem especificação da ANP, já a nafta petroquímica não 
tem especificação definida, com a caracterização do produto, sem 
definição de limite de PV. 

o “Blending” de petróleo pesado (alta viscosidade) com petróleo leve ou 
com condensado para diluição. 
Nota: Há alguns petróleos de alta viscosidade (como Marlim) que 
devem ter “blending” com  petróleos leves ou condensados, para 
diluição, que acarreta alta presença de gases, que durante o 
bombeamento para o tanque, permanecem em emulsão no petróleo, 
mas ao entrarem no tanque são liberados em forma de bolsões de 
gases, que desestabilizam o teto flutuante.  

                     Durante o armazenamento a insolação libera ainda mais gases e  
                     vapores. 
 
• Para o recebimento desses petróleos, se deve verificar a densidade (responsável 

pela flutuabilidade) e a pressão de vapor, que são muito dependentes das condições 
atmosféricas do armazenamento e da presença de chuvas torrenciais. 
Assim alguns cuidados devem ser tomados: 

o Não devem ser armazenados em épocas de alta radiação solar e de 
alta precipitação pluviométrica. 
Nota: É comum temperaturas de metal, da chaparia do teto flutuante, 
em dias de verão, sem chuva, em que se chega a valores acima de 
65ºC. 

     
• Medidas para adequação ou condicionamento de tanque existente, que vai receber 

estes petróleos:  
o Aplicar a Gestão de mudança, para análise das consequências de 

armazenamento de novos produtos, que estão surgindo (Diesel 10, 
Diesel 50, produtos com alto PV), em tanques existentes; 

o Estabilizar o petróleo (remover as frações molares de gás); 
o Resfriar com água o teto e o costado do tanque (reduzir a insolação), 

particularmente em dias quentes; 
o Instalar tubo de entrada tipo acalmador; 
o Dispersar o petróleo que está entrando com o uso de misturadores; 
o Adequar o tanque instalando domo de alumínio.  

 
 
• Conforme o EPA estes produtos devem ser “tancados” em tanques de teto fixo, 

preferencialmente tipo Domo Geodésico, com sistema de recuperação de gases e 
vapores. 
Com o domo Geodésico sobre o teto flutuante, evitam-se os inconveniente, como 
entrada de água de chuva que pode contaminar o produto armazenado, 
adernamento do teto, deterioração do selo periférico que leva ä frequente 
substituição. 
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Também há a redução considerável das perdas evaporativas. 
É possível instalar um sistema de recuperação de vapores (“vapour recovery units”). 
Assim se terá um sistema totalmente fechado e estanque (“closed system completely 
vapor tight”), com os vapores e gases recolhidos direcionados para a Tocha ou para 
reprocessamento. 

• Outra opção é o uso de tanques construídos conforme o API Std 620, tanques  
pressurizados.  
 

 
ANEXO 11 

Bóia de vedação do espaço de vapor para escotilha d e medição e  
anti-rotacional de Tanque de teto flutuante 

 
   Fornecedor: HMT ITEQ STORAGE SYSTEM           
                         “Gauge Pole Float and Slee ve” ou similar. 
 

 

 
 
ANEXO 12 

Válvula com Sensor de Vazamento pelo Dreno de Esgot amento da Água 
Pluvial de Teto Flutuante. 

 
Fornecedor: HMT ITQ STORAGE SYSTEM “Check Mate Hydr ocarbon Sensing 
Valve” ou similar. 
 
Para detecção de furo ou falha na tubulação do dreno, interna ao tanque.  
Possibilita operar com a válvula do dreno aberta, do bocal no costado, sem o risco de 
vazamento do produto para a bacia de contenção. 
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ANEXO 13 

Tipos de Misturadores de Hélice 
 

Side-entry mixers are installed in storage tanks to fulfill one or more of the following 
duties:  
a. BS&W  

Control or prevention of accumulation of tank bottom deposits such as sand, silt, 
water, clay, paraffin, heavy ends or other waxy components, mainly in crude oil 
tanks. These deposits are commonly referred to as BS&W (Base Sediment and 
Water).  

b. Maintain the homogeneity  
Maintain the homogeneity of finished or intermediate products/feed stocks to 
ensure uniform product specification.  

c. Blending  
Blend different components to obtain a homogeneous blend in a specified time to 
specified requirements.  

d. Heat transfer or to maintain temperature uniformity.  
 
Side-entry mixers shall be either of the fixed-offset angle type or of the swivel angle 
type.  
a- Fixed-offset angle type side-entry mixers shall be used for blending or homogenizing 
purposes. 
b- Swivel-angle type side-entry mixers shall normally be used for BS&W control, with 
occasionally a further requirement for blending.  
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Side-entry mixers configurations: Belt Drive, Gear Drive, Fixed Angle and Swivel Angle. 
 

Side - entry  mixers  Figure  
 

Swivel Angle Belt Mixer  
 

 
Swivel Angle Gear Mixer  
 
 

 
Fixed Angle Belt Mixer  
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Fixed Angle Gear Mixer  
 

 
 

Assembly drawing with main components  
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ANEXO 14 
Sucção Flutuante 

1. Para tanque de teto fixo 

 
 
Fabricante: 
Land and Marine Project Engineering Ltd 
Dock Road North, Bromborough, 
Wirral CH62 4LN United Kingdom 
T. +44 (0)151 641 5600 
F. +44 (0)151 644 9990 
E. company@landandmarine.com 
W. www.landandmarine.com 
The Floating Suction Unit is custom designed, taking into consideration the 
specification of the stored product and operational requirements of the tank. 

 
2. Para teto flutuante 

 
Fabricante: 
HMT Inc. 
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Nota: O tubo com juntas articuladas pode ser substi tuído por mangote flexível.  
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ANEXO 15 
Aquecedores Horizontais de Tanques do fabricante JA RAGUÁ 
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ANEXO 16 
Chapa Defletora e Calha Coletora em Costado de Tanq ues de Teto Fixo 
Colaboração Petrobras/REVAP 
 
A Chapa Defletora e a Calha Coletora devem ser incorporadas à área de compressão 
da ligação teto-costado, no cálculo de verificação de “ligação frágil”, conforme a norma 
API Std 650. 
 
1. Chapa Defletora  
Em função do alto índice pluviométrico a pinturas externa de costado de tanques de 
teto fixo apresenta degradação precoce. 
 

• Sem Chapa Defletora  

 
 

• Com Chapa Defletora  
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2. Calha Coletora de Águas Pluviais  
O acessório trata-se de um dispositivo instalado em todo perímetro na região superior, 
abaixo da cantoneira de topo dos tanques de teto fixo, para coletar a água que escorre 
do teto e descartar por tubos para canaleta na base do Tanque, evitando assim que a 
água da chuva e as impurezas acumuladas no teto e arrastadas danifiquem a pintura 
externa dos tanques. 
 
A calha deve ser dimensionada levando em conta o índice pluviométrico e o diâmetro 
dos tanques. 
 

 
 

    ANEXO 17 
   Tipos de Tetos Flutuantes Externos 

1. Teto Flutuante Simples 

 
 

Calha coletora  Tubo escoamento (4 Tubos) 

Suportes  

Canaletas 
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2. Teto Flutuante com Flutuador Periférico 
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3. Teto Flutuante duplo 

 

 
4. Teto flutuante com flutuador periférico e flutua dores adicionais sobre o 

“deck” de lençol central 
São dos tipos: 

• Tipo “Buoyroof” com caixas de flutuação espaçadas igualmente sobre o lençol 
central; 

• Tipo “Lowdeck” com um grande flutuador central.  
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ANEXO 18 
Motivos para não se apoiar teto flutuante externo 

 
Por Carlos Gândara - Petrobras 
 
Motivos principais para não se apoiar um teto flutuante são: 
 
a) Evitar que as cargas alternadas (de flutuação e de repouso por gravidade), que 
provocam fadiga nas soldas das anteparas dos flutuadores, em especial nos tetos 
flutuantes duplos ("double deck"); 
 
 b) Quando apoiado no fundo do tanque, o teto flutuante externo se comporta como 
um teto fixo, acumulando espaço vapor + ar. Essa mistura é emitida para a atmosfera 
quando o tanque volta a receber produto. 
 
ANEXO 19 

Dreno Primário de Teto Flutuante com  
Juntas Aciculadas com Fole Tipo “Pivot Master”  

 
Fornecedor HMT Inc. www.hmttank.com 
 
Conjunto geral 
 
 

 
 
 
 
Informações de catálogo 
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ANEXO 20 
Drenos Primários de Teto Flutuante 

 
� Este sistema é constituído pelo(s) dreno(s) primário, com tubos e juntas 

articuladas ou com mangote flexível, que liga(m) a caixa de drenagem no centro 
do teto ao bocal no costado do tanque, junto ao fundo. 
 

� O procedimento seguro é sempre MANTER os bocais de drenos primários de 
teto flutuante ABERTOS.  

 
 

1- Dreno primário tipo mangote flexível e tubo flan geado no bocal no costado  
 

1.1- Fabricante 
COFLEXIP Flexible steel drain pipes for floating ro of tanks. 
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Características do mangote flexível, a ser usado no  dreno: 
• Efeito mola helicoidal; 
• Projeto personalizado, próprio para cada tanque, e cuidados no e na instalação; 
• Não formar “corcovas” devido à flutuação, que impedem a circulação da água a ser 

drenada; 
• Padronizar, como a REFAP, em diâmetro de 6”; 
• Temperaturas limites da COFLEXIP: 

� padrão até 40C; 
� 40ºC a 65ºC, sujeito à verificação, pelo risco de encostar em tubo 

quente da serpentina de vapor de aquecimento do produto; 
� acima de 65ºC sob consulta especial; 
� acima de 100ºC em nenhum caso. 

• Resistência ao ataque químico de produtos como: MTBE, Aromáticos, Produto 
aquecido, Biodiesel; 

• Garantia de mangote bom condutor de eletricidade estática, ou inclusão de cabo 
elétrico no interior do mangote. 

 
1.2- Fabricante 
Land and Marine Project Engineering Ltd 
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Land and Marine TankServ can provide this Roof Drain System in either PVC Nitrile or 
VITON material, completely prefabricated with an Installation Manual for final assembly 
and installation at site by the customer. 
 

2- Dreno primário de tubos com juntas de curvas art iculadas 
Fabricante 

Land and Marine Project Engineering Ltd 
Dock Road North, Bromborough, 
Wirral CH62 4LN United Kingdom 
T. +44 (0)151 641 5600 
F. +44 (0)151 644 9990 
E. company@landandmarine.com 
W. www.landandmarine.com 
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Material Specification 
� Flexible Bending Joint: each joint consists of a section of flexible hose designed 

with stainless steel helix wires to maintain rigidity and multi-layer elastomeric 
materials provide impermeable protection against the stored products 

� Flexible Bending Joint Carrier Frame: manufactured in either mild steel, 
galvanized steel or stainless steel material. 

� Bending Joint Pin: manufactured from high quality stainless steel materials 
designed to provide trouble free operation for the life of the drain system. 

� Pipework: manufactured from ASTM 106 GrB sched 40 materials. 
� Elbows: manufactured from ASTM A 234 M-91C S40 materials. 
� Flanges: supplied ASTM A 182 ANS 150lbs RF. 
� Suitable for 100% aromatics. 

 
Nota: O dreno de tubos com juntas de curvas articul adas só devem ser usados 
nas temperaturas não cobertas pelo mangote flexível . 
 
ANEXO 21 

Caixas de Captação de Drenagem Multiponto de Água S obre  
Teto Flutuante 
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ANEXO 22 
Esquema de Drenagem Multi-Ponto de Teto Flutuante 

 
 

 
 

 
 
 
ANEXO 23 

Caixa de Drenagem Uni-ponto de Tanque de teto flutu ante 
 

Componentes 
� Quebra vórtice para facilitar escoamento 
� Tela na vertical para impedir entrada de detritos 
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� Borracha de vedação 
� Bóia 

 
Vantagens 

� Filtro vertical 
� Não acumula sujeira na sede 
� Boa estanqueidade para qualquer inclinação do teto 
� Pequena perda de carga de escoamento 
� Bóia com peso e empuxo equalizados 
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Caixa de drenagem de água sobre teto flutuante 
Colaboração do engº Chien - Petrobras 
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ANEXO 24 

Dreno Secundário de Teto Flutuante (Roof Drain) 
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ANEXO 25 
Válvula de drenagem segura de água em tanques 
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ANEXO 26 
Escada Articulada de Acesso a Teto Flutuante 

 
Finalidades da escada articulada (“Rolling ladder o r stair”) 
 

• Acesso para alteração a posição das pernas suportes: altura operacional para 
altura de manutenção; 

• Utilização do dreno de emergência; 
• Limpeza das grades das caixas de drenagem, captores de água de chuva e da 

chapa de contenção de espuma; 
• Inspeção dos flutuadores e da chaparia do teto;  
• Facilita a operação de monitoração da espessura do teto; 
• Facilita a execução dos serviços de reparo do selo PW; 
• É um das possibilidades de aterramento elétrico do teto. 
• Conforme a Inspeção de Seguradoras, a empresa de inspeção de  seguro HRC – 

Hazardous Risk Consultant – a falta da escada articulada traz dificuldades de 
acesso ao teto para manutenção quando estiver suportado; à necessidade de 
periódicas limpezas do dreno do teto e da chapa para contenção de espuma e às 
inspeções da integridade dos flutuadores. 

 
Inconvenientes da escada articulada  

• Limita o diâmetro do tanque em ≥ 20 m, para altura normal de 14 m; 
• O teto flutuante é considerado espaço confinado pela NR-33 e pelo API, quando o 

teto está abaixo de 1,20 m do topo do costado; 
• Favorece a corrosão do teto sob a escada; 
• Transmite carga ao teto; 
• Provoca ponto baixo no teto, devido ao peso da escada, e acúmulo de água; 
• É uma restrição à movimentação do teto; 
• Pode levar ao empenamento do costado, quando do adernamento do teto; 
• Sai do rilho e emperra no teto; 
• Ocorre muita corrosão na escada e seus componentes; 
• O cabo de aterramento do teto rompe-se na conexão com a escada. 
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Escada articulada de acesso ao teto flutuante  
Prover flutuadores no teto sob a escada para reduzir o acúmulo de água sob a escada. 
 
Funções da escada articulada em teto flutuante 
Para tornar possível o acesso ao teto para limpeza em caso de presença de produto 
sobre o teto; 
Para tornar possível a limpeza dos drenos pluviais de água; 
Para tornar possível o acesso para a inspeção externa do teto (intervalo médio entre 
as inspeções aproximadamente a cada 4 anos);  
Para tornar possíveis a inspeção e os reparos no selo da periferia do teto; 
Prover a ligação à terra do tanque através da escada articulada; 
Para possibilitar o acesso às pernas de apoio do teto; 
Execução de procedimentos de amostragem; 
 
Não permitir o acesso ao teto com o tanque em opera ção. 
 
Em tanques de teto flutuante interno a escada articulada não é usada, o usual é 
colocar uma escada fixa vertical, feita de tubos, que penetra até o teto flutuante. 
 
Ter em conta as seguintes publicações:  

• API PUBL 2026 Access to Floating Roof tanks in Hydrocarbon storage 
• API RP 2016 Entering and cleaning petroleum storage tanks 
• API STD 650 Tank construction 
• API STD 653 Tank repair 

 


