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ANEXO 37 
Selos de Vedação Periféricos de Teto Flutuante 

 
1. Tipos de Selos Periféricos 
Há três tipos básicos de selos primários: 
• Mechanical shoe (Chapa metálica deslizante),  
• Resilient Filled (Recheio de espuma) e  
• Flexible wiper seal (Selo de chapa flexível).  
Normalmente cada um desses selos é protegido por uma cobertura contra o tempo (Weather 
Shields). 
  
2. Selos Primários Metálicos 
2.1- Selo primário tipo sapata metálica “Mechanical  shoe seal” 
Selo primário da vedação periférica do teto flutuan te, tipo Selo mecânico de sapata 
pantográfica (“ mechanical shoe seal”) 

• Penetra no mínimo 100 mm no líquido; 
• Tem uma cobertura de tecido lonado (“vapor barrier fabric”) preso no topo da sapata 

metálica, cobrindo o espaço de vapor  
• Assim ele atende ao requisito de selo primário, conforme API Std 650, pois está  

sempre em contato com o líquido. 
 
2.1.1- Selagem com mola 
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2.1.2- Selagem com contrapeso 

 
 
2.2- Selo Primário de Chapa Flexível (Primary Wiper ) 
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3. Selos Primários Não Metálicos 
3.1- Selo Primário de Bolsão ou Recheio de Espuma ( Resilient Filled) com cobertura de 
elastômero  

Tipos:  
a- Vapor Mounted, sobre o espaço de vapor; 
b- Liquid Mounted, sobre o líquido. 
 

.  
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3.2- Selo Primário de Bolsão ou Recheio de Líquido (Liquid Filled) com cobertura de 
elastômero  

 
 
3.3- Selo Primário de Bolsão de Ar  
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4. Selos Secundários 
4.1- Função 

São instalados sobre o selo primário, para proteção contra as intempéries e redução 
adicional das perdas. 

 
 

4.2- Combinações de selo primário mais selo secundá rio 
 
a- Sistema de Selo Secundário Mechanical Rim Mounte d ou Mechanical Shoe Mounted  
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b- Sistema de Selo Secundário Vapor Rim Mounted ou Liquid Rim Mounted  

 
 
5. Seleção do selo 
5.1- Seleção conforme o tipo de teto flutuante  
5.1.1- Teto flutuante externo  

Baseando-se nos padrões americanos do ”Clear Air”, para teto externo (API Std 650 Anexo C) 
usar a selagem dupla:  
Selo primário de sapata mecânica (“mechanical shoe seal”) + Selo secundário (Petrobras PW). 
 

5.1.2- Teto flutuante interno 
Para teto interno (API Std 650 Anexo H) usar somente o selo primário mecânico (“mechanical 
shoe seal”). 
 

5.2- Arranjo recomendado 
         

 

 
       

“Shunt” de aterramento 
elétrico do teto flutuante 
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6. Comparação das Perdas do Selo Duplo em Relação a o Selo Simples PW da Petrobras 
O arranjo de selagem simples PW é um selo primário montado acima do espaço de vapor. 
Conforme a avaliação de perdas pelo Evaluation of Rim-seal Loss Factors according to EPA and 
API”, tem-se os fatores, que interferem diretamente no cálculo da estimativa das perdas. 

 
Conforme a tabela desenvolvida pelas entidades EPA e API, o fator de perdas permitidas 
através do Selo PW, considerado como selo primário sobre o espaço de vapor, é muito maior 
que o selo duplo: sapata metálica.  

 
 

Aplicável 
ao selo PW 
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Exemplo: Selo de sapata metálica (Mechanical Shoe S eal) fabricado pela HTM 
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ANEXO 38 
Comparação Selo Petrobras PW e Selos homologados pe lo API 

1- Objetivo 
Classificar o selo Petrobras PW, de vedação do espaço ou anel periférico entre o costado e o teto 
flutuante  dentre os selos homologados em testes pelo API e estimar os fatores de emissão. 
 

2- Referência 
Manual EPA “Emission Factor Documentation for AP-42 - Section 7.1 - Organic Liquid Storage 
Tanks”. 
 

3- Perdas consideradas em tanques de teto flutuante   
3.1- Total de perdas  
A perda total de um tanque de teto flutuante é calculada com a seguinte expressão: 
LT = LR + LWD + LF + LD  
Em que: 
LT = soma total das perdas; 
LR = perdas través do selo de vedação periférico; 
LWD = perdas pelo costado molhado, exposto nas movimentações do teto; 
LF = perdas pelos acessórios do teto; 
LD = perdas pelas passagens do teto flutuante interno pelas colunas de suportação do teto fixo. 
 
3.2- Perdas pelo selo  
A estimativa das perdas do anel periférico de vapor de teto flutuante envolve a determinação do fator 
de perda ou emissão de cada tipo de selo de vedação utilizado.  
O volume de perdas através do selo depende diretamente dos fatores de emissão específico de cada 
selo. 
Esses fatores de emissão KRa e KRb  são determinados por testes, conforme procedimentos do API, 
para cada tipo de selo de vedação. 
O API define os fatores de perdas para cada um dos selos homologados em testes. 
 
3.2.1- Para teto flutuante externo 
A expressão de cálculo das perdas através do selo periférico do teto flutuante externo é: 
LR = (KRa + KRb v

n)DP*MVKC 
Onde  
LR = perdas do espaço vapor, lb/yr; 
KRa = fator de emissão do selo na velocidade de vento igual a zero, lb-mo/ft.yr; 
KRb = fator de emissão do selo em função da velocidade de vento, lb-mol(mph)n.ft.yr; 
     v = velocidade média do vento no local do tanque, mph (milhas por hora); 
     n = expoente relacionado à velocidade do vento, sem dimensão; 
    P* = grandeza função da pressão de vapor do produto armazenado, sem dimensão. 
     D = diâmetro do tanque, ft; 
   MV = peso molecular médio do vapor do espaço de vapor, lb/lb-mol; 
    KC = fator relativo ao produto: KC = 0,4 para petróleo e KC = 1 para outros líquidos. 
  
3.2.2- Para teto flutuante interno 
No caso de teto flutuante interno ou tanque com domo, o efeito vento não existe, assim o valor de “v” 
é igual a zero e a fórmula de cálculo das perdas é: 
LR = (KRa)DP*MVKC 
 
4- Parecer técnico sobre a maneira mais adequada de  classificar o selo PW dentro dos selos 
homologados em testes pelo API 
 
4.1- Classificação conforme API do Selo PW 
 4.1.1- Características o selo PW 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
 
                

  petroblog-Santini                                                                               Página 12 de 50 
 

O selo primário PW consiste de anel chapas mola, de aço inoxidável, que se sobrepõem, envolto em 
um lençol de borracha, montado sobre o espaço anular do tanque. 
As chapas mola são fixadas na borda do teto flutuante e na outra extremidade é montado um anel de 
perfil “D” de borracha sintética. 
Para envelopar as chapas mola é instalado um lençol de borracha em toda a volta. 
Conforme a norma Petrobras N-1742 – Construção e montagem de selo PW, o selo PW deve exercer 
uma força de, aproximadamente, 12 kgf sobre a periferia do costado do tanque, o que corresponde, 
em média, a pressão 0,212 kgf/cm² sobre o costado:  
 

Selo PW instalado  Detalhes das chapas mola e do perfil de borracha  
 

 
  

 
O selo PW não é um dos selos homologados pelo API e seria preciso submetê-lo a testes de 
laboratório, conforme estabelecido no Manual API MPMS Chapter 19.3, Part H Tank Seals and 
Fittings Certification—Administration. 
 
Por conseguinte, devido à falta de dados reais, somente determináveis em testes experimentais, o 
parecer é elaborado com base nas características físicas do selo PW, comparando-o com os selos 
homologados. 
 
4.1.2- Alternativas de classificação do selo PW den tre os selos homologados pelo API 
O selo PW poderia ser considerado como similar a um dos seguintes tipos de selos homologados 
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Hipótese  Avaliação  Esquema  
Selo primário de teto 
flutuante externo 

Similar ao selo primário “Vapor – mounted Resilient Foam-Filled 
Primary Seal”, constituído por um invólucro de material plástico, 
envelopando um colchão de espuma, fixado na borda do teto 
flutuante, e montado acima do líquido, dentro do espaço de vapor. 
Admitindo que a pressão exercida pelo envelope com espuma, 
sobre o costado do tanque, é similar a do selo PW, embora sem 
comprovação.   
 

Fatores de emissão conforme API: KRa 
= 6,7 e KRb = 0,2.  

 
Selo primário de teto 
flutuante interno 

Similar ao selo “Wiper Primary Seal” , comumente utilizado, 
sendo fabricado de lâminas flexíveis de chapas sobrepostas. 

 

Fatores de emissão conforme API: KRa 
= 6,7. 
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Selo secundário de 
teto flutuante interno 
ou externo 

Similar ao selo secundário “rim-mounted flexible wiper”, que é 
constituído de lâminas flexíveis, formando um anel sobre o espaço 
de vapor, fixadas na periferia do teto flutuante e lambendo o 
costado do tanque. 
O problema é que o API não define fator de emissão para selo 
secundário, em separado, pois só admite o uso de selo 
secundário em associação com selo primário. 
 

Fator de emissão: não determinado 

Selo protetor contra 
intempéries 
(“weather shield”) 

Outra possibilidade seria classificar o selo PW, como um protetor 
contra o tempo (“weather shield”), que é montado sobre um selo 
primário ou secundário, com a função de proteger contra a 
deterioração externa. 
O API não considera o “weather shield” como selo secundário e 
não informa o fator de emissão. 
 
Evidentemente, pelas suas características construtivas (chapas 
mola tensionadas) o selo PW é muito superior ao “weather shield”. 
 

Fator de emissão: não determinado 
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4.1.3- Enquadramento do selo PW dentre os selos hom ologados pelo API 
Da análise das alternativas, se conclui: 
a- Classificação API: selo “Vapor-mounted – Wiper primary seal”, normalmente aplicado como selo 

primário em teto flutuante interno, ou como selo secundário em teto flutuante externo; 
b- Fator de emissão, em cada aplicação, conforme as figuras a seguir: 

 
Selo PW instalado em teto flutuante externo  

 
Fator de 
emissão 
adotado 

   
  n 

KRa KRb 
   

  

 
6,7 

 
0,2 

 
 3 

 
 
 

 Selo PW instalado em teto flutuante interno  
 

Fator de 
emissão 
adotado 

    KRa 
   

  

 
6,7 
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4.1.4- Consequências nas simulações em programa de cálculo de perdas em Tanques de Teto 
Flutuante 
Nas instalações industriais como Refinarias, Terminais e Petroquímicas há a preocupação como o 
Gerenciamento de Perdas por Emissões Evaporativas nos Parques de Tanques. 
Os cálculos dessas deve considerar o Fator de Emissão de cada selo periférico utilizado, em Tanques 
de Teto Flutuante. 
Assim, em Tanques em que o selo PW é utilizado como um selo primário de teto flutuante externo, 
sem nenhum selo secundário. 
 

Comparação entre Sistema de Selos  Constantes da Função de Perda 
através da Velocidade do Vento 

Selo Primário 
 
 

Selo 
Secundário 

Esquema do sistema Fator Perda 

aKr  
lbmol/ft.ano 

Fator Perda 

bKr  
( )anoftmphlbmol N ..)/(  

n 
 

Selo API de 
espuma 
muito 
utilizado 
Vapor – 
mounted 
primary seal 
with Rim-
mounted 
secondary 
Seal 

Sim 

 

2,2 0,003 4,3 

Selo 
Petrobras 
PW 
 

Nenhum 
 

 

6,7 0,2 3 

 
Ou seja, o selo PW não é tão eficiente quanto a um sistema de selagem dupla e o nível de emissões 
no parque de tancagem é muito maior. 
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4.2 – Relação dos selos homologados com testes conduzidos  pelo API  

 
Tipo de teto flutuante  

 
External and Domed External Floating Roof Rim Seals  

 
External and Domed External Floating Roof Rim Seals  
Regardless of tank design, a floating roof requires a device to seal the gap between the tank wall and the deck perimeter.  
A rim seal, or in the case of a two-seal system, the lower (primary) rim seal, can be made from various materials suitable for organic liquid 
service.  

Tipo de selo de vedação do espaço de vapor periféri co 
Primary rim seals 
The basic designs available for external floating roof rim seal are: 
1- mechanical (metallic) shoe seal; 
2- liquid – mounted seals; and 
3- liquid – mounded resilient foam-filled seal; 
4- vapor – mounded resilient foam-filled seal. 

 

Fatores de 
perda 

KRa KRb 
 

 
Mechanical (metallic) Shoe primary seal 

 
 
 

A mechanical shoe seal, also known as a "metallic shoe seal", is 
characterized by a metallic sheet (the "shoe") that is held against 
the vertical tank wall. 
A flexible coated fabric (the "envelope") is suspended from the shoe 
seal to the floating deck to form a vapor barrier over the annular 
space between the deck and the primary seal. 
 
 

5,8 0,3 
 
 
 

Liquid -mounted  A liquid-filled rim seal may consist of a tough fabric band or 1,6 0,3 
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Liquid -Filled  primary seal  

 

envelope filled with a liquid, or it may consist of a flexible polymeric 
tube 20 to 25 cm (8 to 10 in.) in diameter filled with a liquid and 
sheathed with a tough fabric scuff band.  
The liquid is commonly a petroleum distillate or other liquid that will 
not contaminate the stored product if the tube ruptures.  
Liquid-filled rim seals are mounted on the liquid product surface 
with no vapor space below the seal. 
.  
 

Liquid – mounted  
Resilient Foam-Filled  primary seal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A resilient foam-filled rim seal is similar to a liquid-filled seal except 
that a resilient foam log is used in place of the liquid.  
The resiliency of the foam log permits the seal to adapt itself to 
minor imperfections in tank dimensions and in the tank shell.  
The foam log may be mounted above the liquid surface (vapor –
mounted) or on the liquid surface (liquid-mounted). 
 

1,6 0,3 

Vapor – mounted  A resilient foam-filled rim seal mounted above the liquid surface 6,7 0,2 
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Resilient Foam -Filled  primary seal  

 

(vapor –mounted). 
 
 

Secondary rim seals  
A secondary seal on an external floating roof consists of a continuous seal mounted on the rim of the floating roof and extending to the 
tank wall, covering the entire primary seal.  
Secondary seals are normally constructed of flexible polymeric materials.  
An alternative secondary seal design incorporates a steel leaf to bridge the gap between the roof and the tank wall.  
The leaf acts as a compression plate to hold a polymeric wiper against the tank wall. 
Liquid – mounted primary seal with  
Rim-mounted secondary seal 
 

A rim-mounted secondary seal installed over a primary seal 
provides a barrier for volatile organic compound (VOC) emissions 
that escape from the small vapor space between the primary seal 

0,3 0,6 
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and the wall and through any openings or tears in the seal envelope 
of a metallic shoe seal  
A secondary seal can be used in conjunction with a weather shield. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vapor – mounted primary seal with  
Rim-mounted secondary seal  

 
 
 
 
 

2,2 0,003 

Mechanical (metallic) Shoe primary seal with Another type of secondary seal is a shoe-mounted secondary seal.  1,6 0,3 
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Shoe-mounted secondary seal . 

 

A shoe-mounted seal extends from the top of the shoe to the tank 
wall (Figure 2-10).  
These seals do not provide protection against VOC leakage through 
the envelope. Holes, gaps, tears, or other defects in the envelope 
can permit direct exchange between the saturated vapor under the 
envelope and the atmosphere. Wind can enter this space through 
envelope defects, flow around the circumference of the tank, and 
exit saturated or nearly saturated with VOC vapors. 
 

 
 
 

0,6 0,4 

Weather Shield . 
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Liquid – mounted primary seal with weather 
shield  
 

 
 

A weather shield may be installed over the primary seal to protect it 
from deterioration caused by debris and exposure to the elements.  
Typically, a weather shield is an arrangement of overlapping thin 
metal sheets pivoted from the floating roof to ride against the tank 
wall.  
The weather shield, by the nature of its design, is not an effective 
vapor barrier.  
For this reason, it differs from the secondary seal.  
Although the two devices are conceptually similar in design, they 
are designed for and serve different purposes. 
Thereby, a weather shield is not accepted as equivalent to a 
secondary seal. 
 

0,7 0,3 

Vapor – mounded primary seal with weather 
shield  

 

3,3 0,1 
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Tipo de teto flutuante 
 

Internal Floating Roof Rim Seals  
 

Internal floating roofs typically incorporate one of two types of flexible, product-resistant rim seals: resilient foam-filled seals  or wiper seals .  
Similar to those employed on external floating roofs, each of these seals closes the annular vapor space between the edge of the floating 
deck and the tank shell to reduce evaporative losses.  
They are designed to compensate for small irregularities in the tank shell and allow the roof to freely move up and down in the tank without 
binding. 

Tipo de selo de ve dação do espaço de vapor periférico  
Primary rim seals 

Fator de perda  
KRa 

Liquid – mounted  
Resilient Foam-Filled  primary seal  
 

 
 

A resilient foam-filled seal used on an internal floating roof is similar in 
design to that for external floating roofs.  
These seals can be mounted either in contact with the liquid surface 
(liquid-mounted) or several centimeters above the liquid surface (vapor-
mounted). 
Resilient foam-filled seals work because of the expansion and 
contraction of a resilient material to maintain contact with the tank shell 
while accommodating varying annular rim space widths.  
These seals consist of a core of open-cell foam encapsulated in a 
coated fabric. 
 The elasticity of the foam core pushes the fabric into contact with the 
tank shell.  
The seals are attached to a mounting on the deck perimeter and are 
continuous around the roof circumference.  
Polyurethane coated nylon fabric and polyurethane foam are commonly 
used materials. For emission control, it is important that the mounting 
and radial seal joints be vapor-tight and that the seal be in substantial 

1,6 
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Vapor - mounted  
Resilient Foam-Filled primary seal  

 

contact with the tank shell. 6,7 

Wiper primary seals  
 

 
 

Wiper seals are commonly used as primary rim seals for internal 
floating roof tanks.  
Wiper seals generally consist of a continuous annular blade of flexible 
material fastened to a mounting bracket on the deck perimeter that 
spans the annular rim space and contacts the tank shell. 
It consists of a flexible elastomeric material, blade or fabric mounted 
above the vapor space. 
The mounting is such that the blade is flexed, and its elasticity provides 
a sealing pressure against the tank shell.  
Such seals are vapor-mounted; a vapor space exists between the liquid 
stock and the bottom of the seal.  
For emission control, it is important that the mounting be vapor-tight, 
that the seal extend around the circumference of the roof, and that the 
blade be in substantial contact with the tank shell. 
Three types  of materials are commonly used to make the wipers.  
One type  consists of a cellular, elastomeric material tapered in cross 

6,7 
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section with the thicker portion at the mounting.  
Rubber is a commonly used material. All radial joints in the blade are 
joined. 
A second type  of wiper seal construction uses a foam core wrapped 
with a coated fabric.  
Polyurethane on nylon fabric and polyurethane foam are common 
materials.  
The core provides the flexibility and support, while the fabric provides 
the vapor barrier and wear surface. 
A third type  of wiper seal consists of overlapping segments of seal 
material (shingle-type seal). 
Shingle-type seals differ from the wiper seals discussed previously in 
that they do not provide a continuous vapor barrier. 
 

 

Secondary Seals  
Secondary seals may be used to provide some additional evaporative loss control over that achieved by the primary seal.  
Secondary seals can be either a resilient foam-filled seal  or an elastomeric wiper seal. 
For a given roof design, using a secondary seal further limits the operating capacity of a tank due to the need to maintain contact with the 
tank shell or keep the seal from interfering with IFRT fixed-roof rafters when the tank is filled.  
Secondary seals are not commonly used on internal floating roof tanks. 
 
Liquid -mounted primary seal with  
Resilient foam-filled secondary seal  
 

 0,3 
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Vapor – mounted primary seal with  
Rim-mounted secondary seal  

 
 
 
 

 2,2 

Elastomeric wiper secondary seal   2,2 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
 
                

  petroblog-Santini                                                                               Página 27 de 50 
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5- Referências 
5.1- Manual do API “API - Manual of Petroleum  - Measurement Standards / Chapter 19.3 - 
Evaporative Loss Measurement / Part B: Air Concentration Test Method - Rim Seal Loss Factors for 
Floating-Roof Tanks. 
5.2- Manual API MPMS Chapter 19.2 - 3rd edition Manual of Petroleum Measurement Standards 
Chapter 19.2 - Evaporative Loss from Floating-Roof Tanks - THIRD EDITION, XXXX 2011 
5.3- Evaporation Loss from Internal Floating-Roof Tanks 
API PUBLICATION 251 9 THIRD EDITION, JUNE 1983 

 
ANEXOS 

1- Informações sobre o manual da EPA Emission Facto r Documentation for AP-42 - 
Section 7.1 - Organic Liquid Storage Tanks - Final Report - For U. S. Environmental Protection 
Agency Office of Air Quality Planning and Standards 
Emission Factor and Inventory Group 
Research Triangle Park, NC 27711 
Attn: Mr. Dennis Beauregard (MD-14) 
 
EPA Contract 68-D2-0159 
Work Assignment No. 4-03 
MRI Project No. 4604-03 
September 1997 
EMISSION FACTOR DOCUMENTATION FOR AP-42 SECTION 
Organic Liquid Storage Tanks 
 
The document Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42) has been published by 
the U. S. Environmental Protection Agency (EPA) since 1972. Supplements to AP-42 have 
been routinely published to add new emission source categories and to update existing 
emission factors. AP-42 is routinely updated by EPA to respond to new emission factor needs 
of EPA, State and local air pollution control programs, and industry. 
It presents the emission estimation procedures for: 
a- Total Losses From Fixed Roof Tanks 
b- Total Losses From Floating Roof Tanks  
c- Variable Vapor Space Tanks 
d- Pressure Tanks 
 
Chapter 1 includes the introduction to the report. 
Chapter 2 gives basic descriptions of fixed roof tanks, floating roof tanks, variable vapor space 
tanks, and horizontal tanks. It also includes descriptions of the different types of rim seals and 
deck fittings on floating roof tanks. 
Chapter 3 presents the emission estimation procedures for each tank type, as well as the 
methodology for hazardous air pollutant (HAP) speciation. 
Chapter 4 provides an evaluation of the equations that predict standing storage and working 
losses from fixed roof tanks.  
Chapter 5 provides an evaluation of the equations that predict standing storage and 
withdrawal losses from floating roof tanks. 
Chapter 6 is a summary of changes to the section since the previous edition of AP-42 
(February 1996). 
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a Reference 11. 
b If no specific information is available, a welded tank with an average-fitting mechanical-shoe 
primary seal can be used to represent the most common or typical construction and rim-seal 
system in use for external and domed external floating roof tanks. 
c If no specific information is available, this value can be assumed to represent the most 
common or typical rim-seal system currently in use for internal floating roof tanks. 
 
2- Fatores de emissão de teto flutuante interno 
Evaporation Loss from Internal Floating-Roof Tanks 
API PUBLICATION 251 9 THIRD EDITION, JUNE 1983 
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ANEXO 39 
Anti-Rotacional de Teto Flutuante 

 
• Eixo guia sem furos (Unslotted guide pole) 
 

 
 
• Eixo guia perfurado (Slotted guide pole) 
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ANEXO 40 
Poço da Escada de Acesso ao Teto Flutuante Interno  

(Ladder Well) 
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ANEXO 41 
Poço Medição / Amostragem Via Operador  

(Gauge Hatch/ Sample Port) 
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ANEXO 42 
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. 
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ANEXO 43 
“Meias” em suportes das pernas de teto flutuante pa ra reduzir as perdas evaporatvas e 

emissão de poluentes 
 

As finalidades são a redução das emanações e para minimizar a contaminação do produto 
armazenado pela água da chuva.  
O sistema é composto de duas capas.  
A interna é de plástico para garantir a vedação da água de chuva e emissão de gases e 
vapores de poluentes VOC-Volatile Organic Compounds.  
A externa é manta isolante com superfície externa aluminizada, que protege dos raios UV-
Ultra-Violetas, eletricidade estática e aumenta a vida útil da capa interna. 
Fornecedor HMT Inc.  WWW.hmttank.com    
 
Fotos do sistema de capa para fechamento das pernas  de apoio do teto flutuante - Leg 
Sock 
 

 
 

“Leg socks” instaladas na REPLAN  
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ANEXO 44 
Perna de sustentação de Teto Flutuante com eliminaç ão de emissão de vapores 

Por engº Chien - Petrobras 
 
Objetivo 
Eliminar o problema da emanação de vapores e de gases e a entrada de água de chuva pelas 
pernas de sustentação do teto flutuante; 
Permitir fácil alteração do comprimento das pernas de altura de operação para altura de 
manutenção.  
 
Esquema 1 de suportação do teto flutuante 
A perna de sustentação do teto flutuante é constituída de tubo de aço que se desloca no 
interior de um tubo camisa de maior diâmetro.  
Conforme a condição do tanque, em operação ou em manutenção, a perna é posicionada 
em um comprimento pré-determinado com o pino trava.  
Desvantagens dessa solução: 
Esse sistema permite a entrada de água de chuva e saída de vapores e gases pela abertura 
entre o tubo e a camisa da perna e os furos do pino-trava. 
 
Esquema 2 de suportação do teto flutuante 
A solução para evitar entrada de água e emissão de gases é instalar flange cego na camisa 
da perna de sustentação e ter duas pernas fixas, uma para altura operacional e outra para a 
manutenção.  
Dependendo da situação do tanque utiliza-se uma das pernas.  
A outra perna não utilizada é armazenada sobre o teto.  
Desvantagens dessa solução: 
1) Maior custo de material; 
2) Mais trabalho para alterar altura da perna; 
3) Maior quantidade de material armazenado sobre o teto. 
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Nova proposta de esquema de perna de suportação do teto flutuante 
 
  

 

 
 
 
1- Alça 
2- Parafusos 
3- Flange cego   
4- Flange da camisa 
4- Luva 
6- Parafusos Allen 
7- Tubo extensor 
8- Tubo camisa 
9- Reforço vertical 
10- Chapa de reforço 
11- Chapas do teto flutuante 
12- Luva interna de ligação 
13- Parafusos 
14- Perna 
15- 1º furos de trava 
16- 2º furos de trava  
 
 
 

 
 
Essa alternativa consiste em utilizar apenas uma perna (14) e um tubo extensor (7) para 
atender aos dois comprimentos da perna.  
A alteração do comprimento é feita com a instalação ou remoção do tubo extensor, sem a 
remoção total da perna do tubo camisa.  
A ligação do tubo extensor com a perna pode ser feita de varias formas.  
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• A ligação entre a perna e o tubo extensor pode ser feita com niple roscado, pino 
trava ou parafusos.  

• O tubo extensor pode ser instalado na parte superior, entre o flange cego e a perna, 
ou na extremidade inferior da perna.  
A solução mostrada no desenho abaixo é a que utiliza a ligação com parafusos Allen 
e o tubo extensor fica na parte superior da perna. Esta configuração tem as 
seguintes vantagens: 

o Não há necessidade da remoção total da perna para fazer alteração do 
comprimento da mesma; 

o As regiões de ligação não ficam submersos no produto, o que evita 
problemas de corrosão; 

o A instalação dos parafusos Allen é mais fácil do que o niple roscado e mais 
segura do que o pino trava; 

o Não suja o teto com produto armazenado. 
 
A sequência de instalação do tubo extensor com a perna na posição operacional é:  

a- O executante após remover os parafusos do flange (2), eleva a perna, puxando pela 
alça (1) até visualizar os 2º furos de trava (16); 

b- Instala através deles uma barra trava; 
c- Apóia a barra sobre o flange da camisa (4) e remova os parafusos Allen (6) e o flange 

cego (3); 
d- O flange cego deve ser instalado no tubo extensor (7) que se encontra sobre o teto; 
e- Fixar o tubo extensor sobre a perna com os parafusos (13); 
f- Para abaixar a perna o executante deve instalar outra barra trava através dos 1º furos 

de trava (15) para auxiliar na movimentação; 
g- Abaixando lentamente a perna com auxilio das barras trava, remover as barras e 

fechar o flange cego com os parafusos (2). 
 
A importância deste arranjo está no uso da solução que evita a emissão de vapores e gases 
e ainda a entrada de água de chuva no tanque. 
Com as vantagens de não impactar o serviço da manutenção, erros de instalação da perna 
e o aumento significativo do material armazenado sobre o teto.  
Pois para modificar o comprimento da perna não há necessidade de removê-la.  
Os tubos extensores são todos de mesmo comprimento para evitar erros de instalação. As 
roscas não ficam em contato com o produto armazenado para evitar problemas de 
corrosão. 
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ANEXO 45 
Poço da Escada de Acesso ao Teto Flutuante Interno  

(Ladder Well) 
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ANEXO 46 
Metalização em Tanques 

1. Definições 
tsa = Metalização com Alumínio (thermal sprayed aluminum) 
tsz  = Metalização com Zinco (thermal sprayed zinc) 
 
2. Custos aproximados  da metalização 
Na metalização de grandes áreas (caso de tanques) e no caso de tubos, pela possibilidade da 
automação do processo, os custos de aplicação do Zinco são inferiores à aplicação de 
Alumínio. 
 
3. Aplicação 
A aplicação é a frio, a chapa não deve ultrapassar a temperatura de 80ºC. 
Não há risco de empeno ou danos na superfície externa. 
Metalização com Zn (resiste até 60ºC) e com Al (resiste até 800ºC), com pistola "spray" de 
solda elétrica ou com maçarico de oxiacetileno. 
Essa camada pode ter espessura até 400 micros, eletricamente condutora, resistente ao 
riscamento e à flexão; 
 
4. Características 
4.1 Proteção contra centelhamento 
Zinco e Alumínio permitem maior segurança em tanques protegendo melhor internamente, 
pois facilitam a drenagem das cargas eletrostáticas. 
A metalização, evitando perda de metal base por corrosão, irá preservar a espessura da 
chapa do teto, normalmente 4,8 mm, garantindo que a descarga atmosférica não perfure a 
chapa. 
Conforme a Norma NFPA 780 – Standard for the Installation of Lightning Protection Systems 
– 2000 Edition, chapas de aço com espessura menor que 4,8 mm podem ser perfuradas por 
descargas atmosféricas severas e não devem ser considerados como proteção contra 
incidência de raios. 
 
4.2 Proteção contra corrosão 
4.2.1 Geral 
No caso dos tetos, fixo ou flutuante, a metalização pode ser pelos lados externo e interno.  
Normalmente a vida útil da camada de Metalização com Alumínio ou Zinco é relacionada à 
espessura de camada (mais corretamente a massa), com a vantagem de se poder aplicar 
camadas mínimas de 100 a 150 microns, bem mais espessas que a galvanização, 
consequentemente maior vida útil. 
A expectativa é de que o Alumínio ou o Zinco sofra corrosão (sacrifício) a uma determinada 
taxa de corrosão, e é esse mecanismo de corrosão que dá a proteção catódica ao metal 
base, aço Carbono. 
Alumínio normalmente tem melhor performance que o Zinco em condições ácidas (baixo pH) 
sendo o Zinco melhor em solução alcalina. 
O tsa  não funciona muito bem em ambientes corrosivos com pouco oxigênio e na presença 
de depósito (o Al é um metal anfótero com pH de passivação definido de 3-10); 
Para as superfícies externas, havendo a necessidade de pintura promocional, as camadas de 
Zinco metalizadas são excelentes para receber diretamente a pintura sem necessidade de 
preparação da superfície, pois permite melhor ancoragem para pintura e continua atuando 
como proteção catódica. 
A metalização pode substituir com vantagem os sistemas de pintura, dotando as superfícies 
metalizadas de uma vida útil superior à pintura. 
 
O tsa não pode ser pintado (pois degrada rapidamente o Alumínio), devendo ser somente 
selado de acordo com que está na norma Petrobras N-2568, que é a norma de referência 
para seleção e aplicação desses revestimentos, para a área de petróleo e gás. 
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.O tsz pode ser pintado sem problemas, na verdade deve ser pintado (0,2-0,3mm de camada 
de pintura). 
 
4.2.2 Fundo de tanque 
Para fundo de tanque o ideal é aplicar o tsz  + pintura epoxi + instalação de anodos auxiliares.  
Com a perda da eficiência do anodo, quando este alcança 50% de sua massa, a área anódica 
com a tsz  será muito maior, evitando provavelmente o consumo dos próprios anodos de 
sacrifício, aumentando consideravelmente a vida útil. 
 
4.2.3 Teto de tanque 
O tsa  é excelente para corrosão atmosférica, por ex. teto de tanques, pois suporta de forma 
excepcional Cloretos, SO2 e H2S, porém sempre selado e nunca pintado. 
Em tetos que não receberão pintura final a alternativa com tsa  para a superfície externa é 
excelente. 
Caso sejam pintados, o Ideal é tsz  + pintura epóxi. 
A grande vantagem do tsa  ou do tsz + pintura é de ser um anodo local na região de danos. 
No caso específico do tsa  tem-se ainda uma excelente resistência a temperaturas até 800ºC 
e grande resistência a impacto.  
A metalização com Alumínio (tsa ), como revestimento anticorrosivo atmosférico, atua como 
revestimento tanto por barreira como por sacrifício, não havendo o fenômeno "efeito dominó", 
típico de sistemas de pintura, onde o processo corrosivo se acelera por baixo da camada e 
nem sempre a extensão do processo é detectada a tempo. 
Os revestimentos tsa  e tsz  mesmo após sofrerem danos mecânicos, continuam protegendo. 
 
4.2.4 Outras utilizações 
O tsa  tem sido usado com sucesso em vasos, torres e tubulações que trabalham com H2S, 
cloretos e temperatura de modo a combater o problema de CST-H2S (Corrosão Sob Tensão 
pelo H2S), empolamento e fragilização pelo Hidrogênio. 
A Exxon Mobil vem aplicando tsa  em linhas de refinarias já existentes, com isolamento 
térmico, em substituição aos sistemas de pintura.  
 
5. Empresa aplicadora de metalização  
 Durotec Industrial Ltda. 
 Contato: Antonio Bravo 
Sup. Tec. Vendas 
011 4399-3300 
011 9393-7271 
revestimento@durotec.com.br  
diretoria@durotec.com.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
 
                

  petroblog-Santini                                                                               Página 41 de 50 
 

ANEXO 47 
Análise das principais condições de Adernamento de Teto Flutuante e Providências 

para evita-lo 
 
Colaboração do Engº Chien - Petrobras 
 
1. Sequencia do adernamento 
• O teto inclina devido acumulo de água ou produto sobre e vapores sob o teto; 
• A inclinação do teto é suficiente para o produto passar sobre o flutuador periférico; 
• O produto inunda os compartimentos do flutuador periférico; 
• Sem a força de empuxo o teto aderna com o peso próprio.  

 
Causas mais prováveis de adernamento 
• Furos nos flutuadores e lençol central 

– Falta de inspeção ou manutenção 
• Acumulo de água sobre e de gás sob o teto 

– Falta ou falha de dreno primário do teto 
– Falta o sistema de eliminador de gases 

 

 
 
2. Danos devidos ao adernamento 
• O teto com a inclinação trava no tubo anti-rotacional 
• O peso do teto deforma o tubo anti-rotacional 
• O tubo anti-rotacional deforma a plataforma e o costado 
• O teto inclinado ao apoiar sobre o fundo deforma o teto e a escada 
 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
 
                

  petroblog-Santini                                                                               Página 42 de 50 
 

 
3. Requisitos das normas 

 
3.1 API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage 

– Anexo C – Teto flutuante externo 
 
• C.3.3 Deck (lençol central) 

– Deve eliminar pressão da mistura de ar-vapor sob o lençol de chapas (“deck”); 
– Deve estar em contato com o liquido durante a operação normal e absorver as 

deformações causadas por vapor preso;  
• C.3.5 Abertura do pontão 

– Cada compartimento deve ter uma BV-Boca de Visita estanque (pode ser do 
tipo abertura rápida) e um vent com uma elevação que evita entrada de liquido, 
chuva e espuma; 

• C.3.6 Compartimento 
– Os compartimentos devem ser estanques; 

• C.3.8 Drenos do teto 
– C.3.8.1 Dreno primário  

• Deve evitar acumular a água de chuva acima do nível de projeto. 
• Pode ser articulado ou flexível com mangueira armada de aço 

inoxidável. 
• Deve ter tela e válvula de isolamento se a retenção falhar 

– C.3.8.2 Dreno de emergência – é proibido para teto pontão. 
– C.3.8.3 Dreno suplementar de parada – tubos de 600 mm com extremidade 

roscada e plug. 
• C.3.9 Vent 

– Respiro automático – enchimento e esvaziamento do tanque. 
 
3.2 Norma Petrobras N-270 Projeto de Tanque de Arma zenamento Atmosférico 
• 11 Teto flutuante externo 
• 11.4 Soldas 

– 11.4.4 Todos os compartimentos internos do teto devem ser estanques 
• 11.5 Flutuabilidade 

– 1ª condição – 250 mm de água 
– 2ª condição – 2 compartimento contíguos e lençol central furado 

(não prevê gases sob o lençol central) 
• 14.3.5 Cada compartimento do anel flutuador deve ter, no mínimo, 1 boca de visita. 
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4. Providências para prevenir o adernamento 
• Alterações na BV do compartimento do anel flutuador 

– Fechamento com estojos e junta para garantir a vedação 
– Tubo de respiro - evita entrada de água e é removível para acesso da inspeção 
– Inspeção interna com vareta 

• Teto tipo “buoy roof” – instalar tubo respiro nas bóias 
– Evita tensões nas soldas 
– Permite inspeção com vareta 

• Dreno do teto flutuante 
– Primário (articulado ou flexível com bacia de captação) 
– Auxiliares – usados na montagem e manutenção 
– Emergência (para teto duplo) 

• Bacia de captação 
– Fechamento com a força de empuxo 
– Vedação sede de inox com borracha 
– Não deformar a superfície do teto 
– Reduzir possibilidade de obstrução com sujeiras 
– Fácil manutenção e inspeção 
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• Drenagem multiponto 

 
 
• Dispositivo para alivio de gases sob o teto  

A construção prevista na N-270 não deve mais ser utilizada, pois é pesado e deforma 
localmente o teto, propiciando o acúmulo de água de chuva. 
 
 
 

 
 
 

• Dispositivo para alívio de gases sob o teto a ser empregado 
• Estanque nas condições normais 
• Fácil calibração 
• Não permite saída de liquido 
• Leve suficiente para não deformar a superfície do teto 
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5. Recomendações de instalação 
• Dreno primário 

– Diâmetro padrão de 4”, se houver necessidade aumentar a quantidade 
– Instalar de forma equidistante 

• Dispositivos de alivio 
– Próximos do anel do pontão e equidistantes. 

• Para tanque pequeno 
– Dreno de 4” no centro e na escada 
– 4 vents na periferia 

 

 
 
• Para tanque médio ou grande 

– Dreno de 4” no centro e 3 ou mais equidistantes 
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– 8 vents na periferia 

 
 
6. Testes e inspeções 
• Teste de estanqueidade dos flutuadores e bóias 

– Deve ser feito após a montagem ou a manutenção 
• Teste de flutuabilidade do teto com injeção de ar 
• Inspeção periódica 

– Presença de liquido nos flutuadores e bóias 
– Caixa de captação do dreno primário 
– Dispositivo de alivio de gases. 

 
ANEXO 48 

Substituição de Tetos Flutuantes em Tanques 
Sujeitos à Corrosão por H 2S 

Por Rudeck - Petrobras 
 
A utilização do aço inoxidável ferrítico Tp 439 como barreira de proteção contra a corrosão 
por H2S, em contato com ar e umidade atmosféricos é normalmente aceita. 
 
A relação entre o custo e o benefício se tem mostrado cada vez mais favorável à utilização de 
aço inoxidável ferrítico de boa soldabilidade ao lugar de aço-carbono pintado, em 
equipamentos que operam com baixa pressão e em atmosferas corrosivas. 
 
A implementação dessa solução em tetos de tanques de teto flutuante externo foi testada e 
adotada, sempre que conveniente. 
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Figura - Tanque operando após a manutenção 
 

 
Figura- Tanque operando após a manutenção 
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Figura- Teto operando após chuva  
 
ANEXO 49 

Teto Fixo Cônico de Aço Inoxidável  
Por Rudeck – Petrobras 
 
1. Especificação dos materiais 
1.1- Atual para teto de aço carbono: 

� ASTM A 570 Gr 33 ou ASTM A 283 Gr C; 
� Espessura mínima recomendada: 

 4,75 mm (3/16”); 
� Largura mínima 1500 mm. 

 
1.2- Alterar para teto de aço inoxidável: 

� Ser resistente a meios corrosivos, que historicamente deterioram os tetos os quais 
originariamente são em AC. 

� Ter disponibilidade no mercado nacional. 
� Material selecionado: 

� ASTM A 240 TP 439 (AISI 439) (inox ferrítico). 
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 2. Comparativo de custos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Recomendações  
� Utilizar chapas de aço inox AISI 439 com espessura de 4 mm em bobina; 
� Não utilizar SPDA-Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica; 
� Instalar chapas de sacrifício segmentadas, em aço inox AISI 439 (solda em todo o 

contorno), na aba superior das vigas de sustentação das chapas do teto; 
� Realizar soldagem das chapas do teto, diretamente sobre a cantoneira de apoio, em 

toda a circunferência do Tanque (junta dissimilar). 
 
4. Junção do teto com o costado  
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ANEXO 50 

 Tanque de armazenamento de teto fixo de aço inoxid ável 
 
1. Introdução 
Por motivos de corrosão e deterioração rápida do teto de tanque de aço Carbono, há a 
tendência de se trocar o teto para aço inoxidável, mantendo o costado e a cantoneira do topo 
de aço carbono, conforme o seguinte esquema. 
 

 
Figura: Fixação do teto cônico de aço inoxidável ao  costado do tanque 
 
2. Materiais envolvidos 
Para a construção do teto de aço inoxidável os se guintes materiais são empregados. 

Componente  Material  Especificação  P Number  Tensão de 
ruptura 
min 

Tensão de 
escoamento 
min 

Teto  Chapas de aço 
inoxidável ferrítico  
(17-19% Cr-0,50% Ni) 
Espessura 4 mm 

ASTM A240 
Gr.349  

P Number 
7 Grupo 2 

60 ksi  
(415 MPa) 

30 ksi  
(205 MPa) 

Costado  Chapas de aço 
Carbono  
Espessura 5 mm  

ASTM A283 
Gr.C  

P Number 
1 Grupo 1 

55 ksi  
(380 MPa) 

30 ksi  
(205 MPa). 

Cantoneira 
de topo do 
costado 

Perfil de aço Carbono ASTM A36 P Number 
1 Grupo 1 

70 ksi  
(480 MPa) 

36 ksi  
(248 MPa) 

Soldagem  
similar ou 
homogênea 

Aço Carbono x aço 
Carbono 

ASTM A283 
Gr.C x ASTM 
A36 

Eletrodo 
AWS 
E7018 

70 ksi  
(480 MPa) 

(adotado)  
36 ksi  
(248 MPa) 

Soldagem 
dissimilar 

Aço Carbono x aço 
inoxidável 

ASTM A36 x 
ASTM A240 
Gr.349   

Eletrodo 
AWS E309 

80 ksi  
(550 MPa) 

(adotado)  
45 ksi (310 
MPa). 

 
 

 
 


