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ANEXO 51 
Tanque de teto tipo Cobertura Geodésica com gomos  

de Alumínio e Teto Flutuante Interno 
 

1. Fornecedores: ULTRAFLOTE Corporation 
                            CONSERVATEK   
                            TEMCOR  
                            HMT 
                            VACONO 
 

 

 
2. Cobertura geodésica de gomos de Alumínio em tanq ue de teto flutuante externo  

A adequação do projeto de um tanque de teto flutuante externo, para cobertura de domo alumínio, 
consiste em colocar o domo sobre o tanque, que passa a funcionar como um tanque com teto fixo 
e flutuante interno, ao se aproveitar o teto flutuante externo existente. 
As adaptações em tanques com teto externo flutuante, para instalar domo de Alumínio, não são 
significativas, pois estes tanques já são projetados como teto aberto.  
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O dreno articulado e a escada de acesso ao teto flutuante são removidos. 
 
É requerido instalar a ventilação periférica ("tank circulation vents" – API Std 650 Anexo H item 
H.5.2.2), suficiente para garantir uma atmosfera, acima do teto, abaixo do limite de 
inflamabilidade. 
Em geral, essa a ventilação é o espaço circular deixado aberto, na conexão do domo com o 
costado do tanque.  
Além da ventilação periférica, é comum prover um respiro aberto (“vent”)  central de DN 8”, como 
padrão em coberturas geodésicas, que garanta área recomendada pelo API Std 650, Anexo H. 
Para o caso de domo selado (sem ventilação) o vapor proveniente do tanque deve ser conduzido 
a um sistema de recuperação de vapor. 
 
Por ser aberto e sem pressão interna, não há necessidade da ligação frágil “weak roof-to-shell 
attachment”, como em teto fixo cônico, tradicional. 
 
Com relação aos acessórios típicos de teto fixo, do tipo bocas de visita, ‘vents” para operação 
normal, dispositivos de emergência, etc., não há restrições de instalar na cobertura.  
 
Ao passar para tanque com teto fixo, é requerido a instalação de sistema de combate a fogo com 
câmaras de espuma, que podem ser colocadas no teto ou no último anel do costado e o anteparo 
de contenção de espuma.  
 
Portas para acesso em domos geodésicos: normalmente é feito pela remoção de um ou mais 
painéis triangulares, que em média medem de 4,0 a 4,5 m de base e 2,5 a 3,0 m de altura. 
 
Em tanque com cobertura geodésica, com teto flutuante interno de Alumínio, o usual é colocar 
uma escada fixa vertical, feita de tubos, que penetra no teto flutuante. 
 

3. Cobertura geodésica de gomos de Alumínio de tanq ue de teto fixo  
Também é usada em lugar do teto cônico para tanque de teto fixo. 
Neste caso a ventilação periférica não existe e é necessário prover respiros, como em teto fixo 
cônico. 
 
Os bocais de sobre enchimento (“overflow vents”), conforme parágrafos API Std C.3.1 e H.5.3, 
devem ser previstos no costado. 
 
O limite de Pressão interna em teto tipo Domo Geodésico (“Geodesic dome roof”) é de 25 mm 
H2O na VACONO e de 50 mm H2O na HMT, sem o uso de Válvula de alívio de pressão e vácuo 
(“Pressure and Vacuum Relief valve”). 
 
O limite de temperatura do Domo Geodésico de Alumínio, conforme API Std  650, é de 93C 
(200F), para os gases sob o domo. 
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Se o tanque é isolado termicamente, também é possível isolar o domo. 
 
Acessórios instalados em Domos Geodésicos: a princípio, são os mesmos de um tanque de teto 
fixo cônico, porém os mais comuns são: 

• Um respiro central; 
• Duas claraboias (“skylights”), podendo ser instaladas outras mais; 
• Uma boca de vista de 30” x 48”; 
• Acessórios adicionais conforme requeridos: bocais de medição (access hatches”), escada 

vertical penetrante no teto flutuante, passarelas internas, etc. 
 
Portas para acesso em domos geodésicos: normalmente é feito pela remoção de um ou mais 
painéis triangulares, que em média medem de 4,0 a 4,5 m de base e 2,5 a 3,0 m de altura. 
 
Em tanque com cobertura geodésica, com teto flutuante interno de Alumínio, o usual é colocar 
uma escada fixa vertical, feita de tubos, que penetra no teto flutuante. 
 
 

 
 
 
 

Secondary seal: 
Petrobras PW 
type 

Primary seal: 
mechanical shoe type 

Aluminum  Internal 
floating roof 

Liquid 
level 

Vapor 
space 

Fire shield (Note) 

Note: Fire shield is 
installed all around the 
periphery of the roof, to 
assure the injected foam 
stays concentrated on the 
rim, in event of a fire. 
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Custos de cobertura geodésica da VACONO  
Maio/20008 

 
 
Cobertura geodésica com gomos de Alumínio conforme API ST 650 Anexo G 
• Espessura mínima da chapa de Al, 1,2 mm; 
• Usar em tanque de teto fixo, devido à vantagem de não necessitar de colunas e vigas de 

suportação para o teto; 
• Em tanques de diâmetro > 35 m o custo do investimento é competitivo, embora se 

considerarmos os custos de manutenção, durante a vida do tanque, já é vantajoso; 
• Conforme informação dos fabricantes, em um tanque “maracanã” o prazo de instalação é de 2 

meses; 
• Para controle das emissões e perdas por evaporação esta cobertura não se justifica (há alguma 

redução da taxa de evaporação pela proteção contra a radiação e ventilação), mas, para evitar a 
contaminação com água de chuva, de produtos, como álcool anidro e diesel, é justificável; 

• São muito resistentes à atmosfera salina, estruturalmente, muito resistentes e eletricamente 
bons condutores.  

 

 
 
 

 
Teto flutuante externo  

 

 
Teto flutuante externo com 

cobertura geodésica em 
gomos de Alumínio 
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� Elimina a drenagem da água de chuva do teto 

Requer um sistema de 
drenagem de chuva 

Não requer sistema 
de drenagem de 

chuva 

Riscos de centelhamento Sem riscos de 
centelhamento 

• Descarga atmosférica sobre a 
região do selo periférico 

• Centelhamento devido a 
eletricidade estática acumulada 
entre as partes de aço  

• O Alumínio tem condutividade 
elétrica 700% maior que a do aço.  

• O domo produz a proteção de 
“gaiola de Faraday”, dissipando 
eletricidade estática e efeitos de 
descarga elétrica. 
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� Elimina as perdas por evaporação 
 

 
 

 
 
a-  Há Bocas de visita no teto em gomos? 
O domo de alumínio permite a instalação de Boca de Visita para acesso ao interior do tanque bem 
como de qualquer outro acessório operacional do tanque, os quais deverão ser informados por 
ocasião do projeto do domo de alumínio. 
 

As perdas por evaporação são 
proporcionais a velocidade, pelo 
vácuo criado em volta do selo e 
do próprio tipo de selo utilizado 

 
Não há o efeito do vento 

na evaporação 
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b- É possível remover uma das chapas de alumínio para servir como entrada no interior do 
tanque? 
Não há necessidade de se remover chapas do domo. A entrada no interior pode ser projetada 
para ser parte integrante do Domo de Alumínio. 
 
c- Com é o acesso (descida) do teto em gomos até ao teto flutuante? Há escada interna?  
O Domo de Alumínio com Boca de Visita contém um dispositivo de encaixe para a escada móvel 
de acesso à superfície do teto flutuante (vide foto anexa). 
 
d- - Com esse teto se atende aos requisitos da EPA com relação a  EPA Regulations  
– chapter I – subchapter C – Air programs – Part 60 (updated 1999) – Standards of performance 
for new stationary sources”, nos capítulos 
CFR Title 40 Chapter 1, Sub-parts 
K (June 11,1973 to May 19,1978); 
Ka (May 19,1978 to July 23,1984); 
Kb (after July 23,1984) 
As Normas mencionadas são conhecidas com "New Source Performance Standards (NSPS)" para 
tanques de estocagem. Elas apresentam requerimentos para sistemas de tetos flutuantes e de 
recuperação de vapores.  
   Para o caso de domo com pressão atmosférica (ventilado), comumente utilizado nos Estados 
Unidos, podemos afirmar que o domo Conservatek atende a todas as provisões das referidas 
normas, considerando um teto flutuante também instalado no mesmo tanque. 
  Para o caso de domo selado (sem ventilação) o domo Conservatek atende a todas as provisões 
das referidas normas, considerando que o vapor proveniente do tanque seja conduzido a um 
sistema de recuperação de vapor ou outro dispositivo de controle devidamente normalizado 
 
ANEXO 52 

Instalação de sistema de tubulação para recuperação  dos vapores que exalam do tanque, 
com descarte para local seguro. 

 
Uma tendência mundial é a recuperação dos vapores pela interligação dos respiros, em um 
sistema se constitui de tubulações que interligam os tanques a uma unidade de vasos para 
recuperação dos vapores condensáveis, para reprocessamento ou para tanque de teto flutuante, 
e descarte dos não condensáveis, para local seguro. 
 
Sistema fechado de recuperação de gases e vapores de tanques de teto fixo, armazenando 
produtos com PV >76 kPa (11 psi) na temperatura de armazenamento. 
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Sistema para recolhimento das perdas e emissões dos produtos voláteis, encaminhando para 
reprocessamento ou queima em local seguro, prevenindo a poluição ambiental e enquadramento 
nas prescrições da “EPA regulations”. 
 
Fornecedor: PROTEGO 
Válvula de alívio de pressão com corta-chamas. 
Válvula conjugada de alívio de pressão e vácuo, com   corta-chamas.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENTRADA DE AR 
Válvula de vácuo: 

“set point”: 25 mm H2O 
(2,7 mbar) 

SAÍDA DE VAPORES E GASES  
Válvula de alívio de pressão: 

“set point”: 37 mm H2O 
(3,63 mbar) 

               

SISTEMA DE 
RECUPERAÇÃO E 

DESCARTE SEGURO 
Válvula de alívio de 

pressão: 
“set point”: 
22 mm H2O 
(2,1 mbar) 

TANQUE ATMOSFÉRICO DE 
TETO FIXO 

Válvula de alívio da pressão operacional 
pra recuperação vapores e gases 

Válvula de alívio de pressão e de vácuo 
de emergência para a atmosfera 
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Unidades de Recuperação de Vapores (VRUs)    
 
 
VRU – Vapor Recovery Unit 
 
Fornecedor: JORDAN 
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ANEXO 53 
Informações sobre Sistema Fechado de Recolhimento e  Descarte de Vapores de Tanques de Teto Fixo 

 
Referência: EP-Environment Protection Agency- Regulations – chapter I – subchapter C – Air programs – Part 60 (updated 1999) – 
Standards of performance for new stationary sources”, nos capítulos CFR Title 40 Chapter 1 , Sub-parts Kb (after July 23, 1984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA DA 
CONSTRUÇÃO                                                                                                                   

DO TANQUE 

 CAPACIDADE 
(V)  PRESSÃO DE VAPOR (PV) PRESCRIÇÕES EPA 

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”         or 
 
“External floating roof with a closure device, 
consisting of two seals: primary and 
secondary”       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 grater””   
 

 
 
 
 
 
 

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 grater””   
 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
  

Página 12 de 46 
 

Exemplos de Sistema fechado de Recolhimento dos Vap ores para reprocessamento ou queima (“Vapor Recover y and 
Disposal System”) 
 

        
 
 
Unidades de Recuperação de Vapores (VRUs)                                   Unidades de Combustão de V apores (VCUs) 
                 Cortesia da John Zink                                                                        Cortesia da John Zink 
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Instalação de sistema fechado de tubulação para rec uperação e disposição dos vapores 
e emissões que exalam de tanque de teto fixo. 
 
Referência: API Bulletin 2521 “Use of pressure-vacuum vent valves for atmospheric pressure 
tanks to reduce evaporation losses”. 
 
Uma tendência mundial é a recuperação dos vapores pela interligação dos respiros, em um 
sistema se constituindo de tubulações que interligam os tanques a uma unidade de processo 
de recuperação dos vapores condensáveis para reprocessamento, ou armazenamento em 
esferas de gases, ou ainda para queima na Tocha. . 
 
Um exemplo deste sistema é o esquema seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Válvula de alívio de pressão com corta-chamas 
                 Válvula conjugada de alívio de pressão e vácuo, com corta-chamas. 
 
Neste sistema de recuperação há uma válvula de alívio de pressão e vácuo, que descarrega 
para o ambiente, que é a válvula de segurança do tanque, com os seguintes “set points”: 
 
a- Permite que a pressão interna do tanque chegue a 30 mm H2O (2,95 mbar), quando a 

válvula começa a abrir, estando totalmente aberta com 36 mm (3;63 mbar); 
b- Permite que a o vácuo no tanque chegue até 22 mm H2O (2,1 mbar) quando começa a 

abrir, estando totalmente aberta em 26 mm H2O. 
Obs.: esses valores de pressão de abertura estão com base em uma “overpressure” de 20%, 
que é obtida nas válvulas atuais. 
 
Há ainda outra válvula de alívio de pressão, que descarrega para o sistema fechado e 
recolhimento dos vapores que saem do tanque e é “setada”, para abrir em uma pressão interna 
de 0,5 oz/in² ou 22 mm H2O (2,1 mbar). 
 
 
 
 
 
 
 

      ENTRADA DE AR  
      Válvula de vácuo: 
  “set point”: 22 mm H2O 
            (2,1 mbar) 

  SAÍDA DE VAPORES E GASES  
     Válvula de alívio de pressão:  
            “set point”: 30 mm H2O 
                     (2,95 mbar) 
               

SISTEMA DE 
RECUPERAÇÃO E 

DESCARTE SEGURO 
   Válvula de alívio de 
          pressão: 
        “set point”:  
       22 mm H2O 
         (2,1 mbar) 

TANQUE ATMOSFÉRICO DE 
TETO FIXO 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prática o sistema de recuperação de perdas é mais completo, pois integra além dos 
tanques, também as barcaças de descarregamento de petróleo e as estações de carregamento 
de produtos, que são interligados, como ilustrado na figura “Sistemas de recuperação e 
descarte das perdas e emissões de parques de tancag em”. 
 
Este sistema é comercializado pela empresa alemã PR OTEGO. 
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ANEXO 54 
Sistemas de Tratamento de Vapores Emanados de Tanqu es Atmosféricos 

 
Objetivos 
Os tanques de armazenamento de teto fixo devem ser equipados com sistemas de alívio de pressão 
e vácuo cujo objetivo é proteger o tanque contra sobrepressão e vácuo acentuados, principalmente 
durante as operações de enchimento e esvaziamento. Acrescente-se a estas operações, as 
variações climáticas bruscas as quais o tanque pode ser submetido.  
 
Os vapores contidos no tanque, aliviados durante estas operações, podem conter compostos 
orgânicos voláteis (COVs) e H2S.  
 
Os vapores aliviados, pelos sistemas de controle de pressão dos tanques de teto fixo de uma 
refinaria, são normalmente direcionados diretamente para a atmosfera, pois não podem ser enviados 
para o sistema de tocha, aumentando assim o nível de emissões atmosféricas de poluentes COVs e 
reduzindo a segurança do parque de estocagem, em função da possibilidade da presença de H2S na 
área. 
 
A partir das premissas de minimização das emissões atmosféricas poluentes e foco na segurança,  
dentre as diversas tecnologias disponíveis, para o tratamento destes vapores, é selecionado o 
sistema de lavagem de vapores e gases, através de filtros de carvão ativado e de biofiltração, a 
serem utilizados em tanques da refinaria com elevado potencial de emissões de COVs e H2S.  
 
Sistema de tratamento das emissões dos tanques 
O sistema é composto de Biofiltros e Filtros de carvão ativado, para o tratamento das emissões com 
COVs e H2S, e apenas Filtros de carvão ativado, quando não há presença de H2S. 
O sistema mais completo comporta:  
• Sistema de umidificação dos gases, incluindo um vaso umidificador e uma bomba de recirculação 

de água; 
• Sistema de exaustão, com sopradores, responsáveis por enviar os vapores e gases emitidos pelo 

tanque para o biofiltro; 
• Filtros de carvão ativado, utilizados como polimento final, aumentando a eficiência de recuperação 

final de COVs; 
• Um vaso de equalização de carga (podendo ser o header de coleta) para equalizar as 

composições e garantir a diluição dos vapores com ar atmosférico. 
• Instrumentação necessária para aumentar a segurança na operação do sistema, como detectores 

de H2S e hidrocarbonetos. 
 
O princípio de funcionamento do biofiltro baseia-se na degradação biológica dos contaminantes 
presentes nas emissões, realizada por microrganismos presentes na biomassa que preenche o 
biofiltro.  
Os biofiltros tem mostrado eficiência superior a 99% na remoção de H2S e em compostos orgânicos 
voláteis a eficiência é superior a 80%.  
Além disso, os biofiltros têm sido utilizados na remoção de diversos outros contaminantes, tais como 
Benzeno, Tolueno, e em vazões que podem variar de 50 a 300.000 m3/h. 
 
A figura a seguir mostra o esquema do sistema de biofiltração. 
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Fluxograma esquemático do sistema de Biofiltração 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção 

Tanques de Armazenamento

PCV

(set  = 10 mm CA) 

Alí vio de 

pressão e vácuo 

(set  = +/ -37 mm CA)

Ar  
Coletor  principal 

Soprador Umidif icador 

Tanque de água de recirculação 

Bomba 
de recirculação 

Biolf ilt ro 

Det et or 

de H2S

Det etor 

de H2S

Água de make-up

PH 

Filt ros de 
Carvão At ivado 

atm

atm
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O sistema de biofiltração é, normalmente, dimensionado para atuar nos alívios operacionais do tanque, 
decorrentes das operações de enchimento ou variações climáticas bruscas. Para que isso ocorra, a válvula 
de controle de pressão (PCV) deverá possuir um set-point mais baixo do que a válvula de alívio de pressão 
e vácuo. Em caso de falha na PCV o tanque estará protegido pelo dispositivo de segurança. 
   
Para reduzir o investimento inicial, um mesmo biofiltro pode atender a um grupo de tanques de acordo com 
a área onde estão instalados. 
 
A tabela a seguir mostra os tanques de refinaria que devem possuir sistema de biofiltração. 

Tanques com sistema de Biofiltração  
Tanques  Sistema de 

Tratamento 
Principais Contamina ntes  

Resíduo   
 
 

Biofiltro e Filtro de 
Carvão ativado 

 
 
 

Compostos Orgânicos 
Voláteis, H2S 

Resíduo do SAO 
Óleo Combustível 

Tanques de Diluente 

Nafta de Coque Filtro de Carvão Ativado Compostos Orgânicos 
Voláteis, H2S 

Óleo Combustível 
(CAFOR)  

Filtro de Carvão Ativado Compostos Orgânicos 
Voláteis 

Resíduo Atmosférico  
Biofiltro e Filtro de 

Carvão Ativado 

 
Compostos Orgânicos 

Voláteis, H2S 
Diesel Carga HDT 

 
A tecnologia de biofiltração, tem se mostrado bastante atrativa em relação aos métodos convencionais de 
tratamento de emissões. Entre as vantagens deste sistema destacam-se: 
 
a- Custos de manutenção e operação bastante reduzid os 

Os custos de operação e manutenção são bem reduzidos quando comparados a sistemas de lavagem de 
gases, por exemplo, visto que o custo de operação se resume basicamente ao custo de energia associado à 
bomba de recirculação de água e ao soprador. 
 
b- Processo com baixa geração de resíduo 

O processo de biofiltração praticamente não gera resíduo, pois os microrganismos presentes no meio 
utilizam os contaminantes como fonte de energia, degradando os compostos, e gerando biomassa. 
Já no caso dos filtros de carvão ativado é necessária a troca do inventário, gerando a necessidade de 
descarte seguro, como por ex. a disposição em caldeiras. 
 
c- Operação do sistema envolvendo menores riscos 

Os sistemas de biofiltração operam a temperatura ambiente, ao contrário dos processos de oxidação 
catalítica, e também não necessitam de adição de compostos químicos com elevada toxicidade, como nos 
lavadores de gases. 
 
d- Alta eficiência na remoção de contaminantes 

Os sistemas de biofiltração e carvão ativado, quando operados dentro das condições de projeto, ou seja, 
com pouca variação na composição dos vapores e temperatura ambiente, possuem eficiência superior a 
99% na remoção dos contaminantes. 
 
Sites de empresas fornecedoras de sistemas de biofiltração. 
Golder Associates – www.golder.com 
Biorem - www.biorem.biz 
Pruner Tecnologia - www.pruner.com.br 
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ANEXO 55 
Sistemas de disposição de vapores e gases de tanque s de teto fixo 

 
1- Fornecedor: John Zink 

 

 
 
Sistema integrado para recuperação de vapores e gas es de tanques, terminais e estações de 
carregamento (VRUs)   

 
     Unidades de Combustão de Vapores (VCUs)  
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2- Fornecedor: JOPRDAN 
VRU – Vapor Recovery Unit 

 
 

 
 

 
 

3- Fornecedor: PROTEGO 
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ANEXO 56 
Bocal no Teto Fixo para conexão da Câmara de Injeçã o de Espuma  

no teto de Tanque, no caso de fogo 
Colaboração da RLAM da Petrobras. 
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ANEXO 57 
Sistema de Tratamento de Vapores Emitidos em Tanque s Atmosféricos 

Por engº Tibério - Petrobras 

 
1. Objetivo 
Os tanques de armazenamento de teto fixo devem ser equipados com sistemas de alívio 
de pressão e vácuo, cujo objetivo é proteger o tanque contra sobrepressões e vácuo 
acentuado, principalmente durante as operações de enchimento e esvaziamento, 
somando-se a estas as variações climáticas bruscas as quais o tanque pode ser 
submetido.  

Os vapores contidos no tanque, aliviados durante estas operações, podem conter 
Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) e H2S.  

Em função disto foi proposto na Refinaria do Nordeste - RNEST o tratamento destes 
alívios através de sistemas de biofiltração e carvão ativado, de modo a reduzir as 
emissões finais para a atmosfera de COVs e aumentar a segurança operacional. 

Os vapores aliviados pelos sistemas controle de pressão dos tanques de teto fixo de uma 
refinaria são normalmente enviados diretamente para a atmosfera, pois não podem ser 
enviados para o sistema de tocha, aumentando assim o nível de emissões atmosféricas 
de COVs e reduzindo a segurança do parque de estocagem, em função da possibilidade 
da presença de H2S na área. 

De modo a reduzir este problema, foram estudadas diversas tecnologias para o 
tratamento destes vapores, entre elas sistemas de lavagem de gases, filtros de carvão 
ativado e sistemas de biofiltração.  

 

2. Sistema com biofiltros para remoção de COVs e H 2S, e filtros de carvão ativado 
em tanques da refinaria com elevado potencial de em issões de COVs e H2S, para a 
remoção destes poluentes. 
O princípio de funcionamento do biofiltro baseia-se na degradação biológica dos 
contaminantes presentes nas emissões, realizada por microrganismos presentes na 
biomassa. O biofiltro é o componente do sistema que contém a biomassa e, pode ser um 
tanque, um vaso, ou até mesmo bermas de solo. 

Além do biofiltro, o sistema é composto por: 

� Sistema de umidificação dos gases, incluindo um vaso umidificador e um bomba de 

recirculação de água; 

� Sistema de exaustão, com sopradores, responsáveis por enviar os vapores para o biofiltro; 

� Filtros de carvão ativado, utilizados como polimento final, aumentando a eficiência de 

recuperação final de COVs; 

� Um vaso de equalização de carga (podendo ser o header de coleta) para equalizar as 

composições e garantir a coleta diluição dos vapores com ar atmosférico. 

� Instrumentação necessária para aumentar a segurança na operação do sistema, como 

detectores de H2S e hidrocarbonetos. 
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Os biofiltros têm mostrado eficiência superior a 99% na remoção de H2S  e em 
compostos orgânicos voláteis superior a 80%. Além disso, os biofiltros têm sido utilizados 
na remoção de diversos contaminantes, tais como Benzeno, Tolueno, e em vazões que 
podem variar de 50 a 300.000 m³/h. 

A figura a seguir mostra o esquema do sistema de biofiltração. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxograma esquemático do sistema de Biofiltração 
 

O sistema de biofiltração foi dimensionado para atuar somente durante os alívios 
operacionais do tanque decorrentes das operações de enchimento ou variações 
climáticas bruscas. Para que isso ocorra, a válvula de controle de pressão (PCV) deverá 
possuir um set-point mais baixo do que a válvula de alívio de pressão e vácuo. Em caso 
de falha na PCV o tanque estará protegido pelo dispositivo de segurança. 

A biofiltração se mostrou a tecnologia com melhor relação custo/benefício, além de baixos 
custos de operação e manutenção. 

Devido a baixa frequência de operação ou da baixa probabilidade da presença de H2S, 
em alguns tanques serão instalados apenas filtros de carvão ativado, como por exemplo, 
nos Tanques de Nafta de Coque. 

Para reduzir o investimento inicial, um mesmo biofiltro irá atender a um grupo de tanques 
de acordo com a área onde estarão instalados. 

A tabela a seguir mostra os tanques de refinaria que devem possuir sistema de 
biofiltração. 

 
Tanques com sistema de Biofiltração  

Tanques Sistema de Tratamento  Principais Contaminantes 

Resíduo    

Produção 

Tanques de Armazenamento

PCV

(set  = 10 mm CA)  

Alí vio de 

pressão e vácuo 

(set  = +/ -37 mm CA)

Ar  
Coletor  principal 

Soprador Umidif icador 

Tanque de água de recirculação 

Bomba 
de recirculação 

Biolf ilt ro 

Det et or  

de H2S

Det et or 

de H2S

Água de make-up

PH 

Filtros de 
Carvão At ivado 

atm

atm
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Resíduo do SAO  
 

Biofiltro e Filtro de Carvão 
ativado 

 
 

Compostos Orgânicos Voláteis, 
H2S 

 

Óleo Combustível 

Tanques de Diluente 

Nafta de Coque Filtro de Carvão Ativado Compostos Orgânicos Voláteis, 
H2S 

Óleo Combustível 

(CAFOR)  

Filtro de Carvão Ativado Compostos Orgânicos Voláteis 

Resíduo Atmosférico  
Biofiltro e Filtro de Carvão 

Ativado 

 
Compostos Orgânicos Voláteis, 

H2S 
 

Diesel Carga HDT 

 
A especificação de sistemas de tratamento de vapores de tanques atmosféricos está 
alinhada com a premissa de minimização das emissões atmosféricas decorrentes da 
operação da Refinaria. 

A tecnologia de biofiltração, tem se mostrado bastante atrativa em relação aos métodos 
convencionais de tratamento de emissões. Entre as vantagens deste sistema podem-se 
destacar: 

a. Custos de manutenção e operação bastante reduzid os 

Os custos de operação e manutenção são bem reduzidos quando comparados a sistemas 
de lavagem de gases, por exemplo, visto que o custo de operação se resume 
basicamente ao custo de energia associado à bomba de recirculação de água e ao 
soprador. 

b. Processo com baixa geração de resíduo 

O processo de biofiltração praticamente não gera resíduos, pois os microrganismos 
presentes no meio utilizam os contaminantes como fonte de energia, degradando os 
compostos, e gerando biomassa. 

Já no caso dos filtros de carvão ativado é necessária a troca do inventário, porém no caso 
da refinaria do Nordeste este resíduo poderá ser queimado nas caldeiras a coque. 

Em alguns casos a própria biomassa pode estar suportada em esferas de carvão ativado, 
facilitando a disposição final do inventário. 

c. Operação do sistema envolvendo menores riscos 

Os sistemas de biofiltração operam a temperatura ambiente, ao contrário dos processos 
de oxidação catalítica, e também não necessitam de adição de compostos químicos com 
elevada toxicidade, como nos lavadores de gases. 

d. Alta eficiência na remoção de contaminantes 

Os sistemas de biofiltração e carvão ativado, quando operados dentro das condições de 
projeto, ou seja, com pouca variação na composição dos vapores e temperatura 
ambiente, possuem eficiência superior a 99% na remoção dos contaminantes. 

Sites de empresas fornecedoras de sistemas de biofi ltração. 
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Golder Associates – www.golder.com 
Biorem - www.biorem.biz 
Pruner Tecnologia - www.pruner.com.br 
ANEXO 58 

Fundo duplo de tanque 
 

Colaboração de Técnico Rudek - Petrobras 
Projeto já executado mas ainda não validado e não considerado pelo API.. 
 

 
API STD 650 
Anexo I—UNDERTANK LEAK DETECTION AND SUBGRADE PROTECTION 
 

  
 

4 a 8 tomadas na 
periferia do 
costado para 
monitorar o 
possível furo e 
vazamento de 
produto  

Tela de arame galvanizado, 
diâmetro do fio 4 mm,  em toda a 
superfície do fundo. A junção dos 
arames deve ser fundida.   

Novo fundo instalado 
sobre a tela e soldado ao 
costado. 
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             ANEXO 59 
Impermeabilização de Fundo de Tanque 

 
Impermeabilização de base, bacia e diques de conten ção de tanques, para 
prevenir a contaminação do subsolo. 
 
• Cobrança da CETESB, em São Paulo, para as bases da BR: cimentar; 
• Pela ABNT NBR 17505, o mini-dique, conduzindo às canaletas de drenagem de água 

oleosa ou contaminada, já atende; 
• O limite de taxa de contaminação, permitida pela norma ABNT NBR 17505, está 

sendo contestada pela CETESB; 
• Em tanque de óleo (petróleo e óleo combustível) a brita deve ser abolida; 
• Em tanques de leves, a brita pode ser usada; 
• Idéias a serem analisadas: 

1. Usar sempre base em concreto para evitar a contaminação do substrato 
sob o tanque; 

2. Usar o recobrimento da bacia e dos diques com asfalto ou com concreto 
magro. 
 

Tipo de construção previsto no próprio API-650. 
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ANEXO 60 

Impermeabilização e Fundo e de Bacia de Tanque 
 

     Colaboração de Mario Jorge Lima - Petrobras  
 
Análise da necessidade da impermeabilização do piso da bacia na área interna aos 
diques da base de tanque de armazenamento de petróleo e derivados: 
1. As normas API 650 e Petrobras N270 e N1644 não fazem referência a 
impermeabilização de bacias. 
2. A norma ABNT 17505-2: 2007, no item 5.2.3.2 p, diz que "o coeficiente de 
permeabilidade, máximo, das paredes e do piso da bacia deve ser de 10-6 cm/s 
referenciado à água a 20 oC e uma coluna de água igual à altura do dique.  
A norma aceita 10 -4 para líquidos estáveis armazenados em tanques que contenham 
mini-dique de concreto. 
 
Os "diques de terra devem ser construídos com camadas sucessivas e uniformes, de 
espessura de camada não superior a 30 cm, havendo sempre compactação antes da 
deposição da camada seguinte" e se considera como boa prática a construção de mini-
diques de concreto. 
 
Também é comum a instalação de manta de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) na 
bacia e sob o fundo metálico do tanque.  
 
Conclusão: Considerando a recomendação bastante restritiva da ABNT, quanto à 
permeabilidade de bacias de tanque, e o fato de ser pendência de exigência ambiental, 
condicionante de liberação de licença, é adequada aplicação da manta de PEAD 
quando as condições de alta permeabilidade do solo exigirem. 
 
 
 

Lençol de polipropileno 

Camada de compactação 
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ANEXO 61 
Detector de vazamento pelo fundo do tanque. 

 
Instalação de poços-tubo com “fusível químico”, à base de resina de ISOPOR, nterrados 
na bacia do tanque, igualmente espaçados em redor do fundo do tanque, que se funde 
em contato com hidrocarboneto que vazar. 
 
Fornecedor: MassTech Enterprises, Inc.   
 

 � De funcionamento simples, porém 
extremamente eficiente.  
 

� Rompe (falha) quando em contato 
com um contaminante específico em 
estado líquido ou gasoso, ocorrendo 
uma reação química e provocando 
uma acentuada e rápida corrosão.  

 
� Quando conectado a um dispositivo 

de alarme (elétrico ou mecânico) o 
sistema ficará monitorado 
continuamente, não requerendo 
manutenção preventiva nem 
calibrações externas. 

 

 
ANEXO 62 

Amostrador uni-ponto de costado para Tanques de Arm azenagem de Produtos 
 

Para amostragem em ponto único, utilizar válvula tipo FETTEROLF soldada ao costado 
do Tanque, na elevação requerida pela Operação. 
Ex. Válvula de amostragem soldada à tubulação. 
Fornecedor: Válvula de amostragem RAM-SEAL Fabricante: FETTEROLF do Brasil 
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ANEXO 63 

                         Uso de válvula amostradora  em tanque de armazenamento 
 

Instalar amostradores não geradores de resíduo junto à base do tanque, próximos à 
válvula de drenagem de fundo, para que a operação possa acompanhar visualmente a 
qualidade do produto drenado. 
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ANEXO 64 

Amostrador multiponto de costado para Tanques de  
Armazenagem de Produtos 

 
Usar sistema de amostragem isocinética da empresa AZ Armaturen conectado aos 
tubos de amostragem, soldados ao costado do Tanque, nas elevações requeridas pela 
Operação. 

 
Fornecedor: AZ-ARMATUREN DO BRASIL LTDA. 
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ANEXO 65 

Bocal de Instalação de Instrumentos de Medição Remo ta de Nível de Tanque 
Atmosférico de Teto Fixo 

 
Sistema de Telemedição de nível e temperatura de Tanques, de alta confiabilidade, 
permitindo o acompanhamento “on line” das variáveis operacionais, reduzindo a 
praticamente zero o risco de transbordamento de tanques. 
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               Inserção do tubo                               Elemento primário, no teto do tanque.  
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ANEXO 66 
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Válvula Quebra Vácuo (Vacuum Breaker)  
de Teto Flutuante 
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ANEXO 67 
Respiros do lençol central para evitar o acúmulo 

de gases sob o teto 
 

Por engº Chien - Petrobras 

    
 

                                                                                                   
 

     
 
 

 

 
 

 

1 – corpo  
 
2- fura-bolhas 
 
3- tubo de alívio 
acima do nível do 
anel flutuador 
 
4- flange de vedação 
 
5- anel “O ring”: 
borracha resistente 
ao produto 
 
6- disco calibrado 
com superfície 
polida: peso por área 
< disco central  
    
7- capa de proteção 
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ANEXO 68 
Dispositivo de alívio da pressão sob o teto flutuan te 
Por engº Chien – Petrobras 
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ANEXO 69 

Dispositivo de alívio de gases e vapores sob teto f lutuante  
Colaboração do engº Chien - Petrobras 
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ANEXO 70 
Respiro do Espaço de Vapor do Selo (Rim Vent)  

de Teto Flutuante. 
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ANEXO 71 
Dispositivos de proteção de tanques de teto fixo 

 
1- Respiros abertos tanques de teto fixo 
 

� São usados quando o produto estocado tem ponto de f ulgor igual ou superior a 60ºC;  
 
2- Válvulas de alívio de pressão e vácuo 
 

� É de uso obrigatório quando o produto tem ponto de fulgor inferior a 60ºC. 
� Mesmo para produtos de ponto de fulgor superior a 6 0ºC, quando se deseja recuperar 

o vapor;  
� Quando, em qualquer caso, o produto é aquecido até temperatura igual ou acima de 

seu ponto de fulgor;  
� Quando o tanque é de pequena pressão conforme API S td 650 – Anexo F;  
� Quando o tanque tem selagem com gás inerte sobre o produto. 

 
 

 
 

� Permitir a admissão da vazão de ar necessário duran te o esvaziamento do tanque ou 
contração do volume de produto, nas variações de te mperatura; 

 
� Permitir a saída dos vapores e gases durante o ench imento do tanque ou expansão do 

volume de produto, nas variações de temperatura, ou  pela vaporização natural dos 
componentes mais voláteis. 

 
� Reduzir as perdas dos componentes voláteis do produ to armazenado, que ao serem 

expelidos permanecem nas vizinhanças do tanque, cri ando as condições de risco de 
fogo e poluição do ambiente. 

� Não engolir chama de fogo externo; 
 

� Resfriar o ar quente que penetra no tanque, em caso  de esvaziamento durante fogo 
externo. 

 
3- Dispositivo corta-chamas (“flame arrester”) 
 

�   Aplicação 
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�       No Respiro aberto e na Válvula de alívio de p ressão e vácuo  
�       Em tanques usar os corta chamas para fim de l inha, à prova de 

deflagração atmosférica e combustão contínua. 
 

�  Finalidade  
�      Método seguro para reduzir o risco da entrada de chamas no interior 

do tanque, porém deve ser levado em conta na verifi cação da capacidade 
de alívio requerida para o tanque. 

 
4- Testes de determinação da capacidade de alívio  
Certificação de 3ª Parte “Type Approval” 
 

� Válvulas de pressão e vácuo 
     Devem ser executados testes para determinação da capacidade da vazão de alívio dos 
dispositivos de proteção, com ar ou gás, por um dos  métodos previstos na Norma API Std 
2000 “American Petroleum Institute Venting atmosphe ric and low-pressure storage tanks non 
refrigerated and refrigerated”. 
 

� Corta chamas, "flame arresters”.  
     Utilizar a norma européia CENELEC EN 12874 ou a norma ISO 16852, Flame arresters — 
Performance requirements, test methods and limits f or use para a execução dos testes de 
certificação . 
 
5- Resumo das condições para emprego de Válvula de alívio de pressão, Respiro livre e Corta-
chamas 
 

Ponto de Fulgor (ºC) do 
líquido armazenado 

Dispositivo de Proteção do tanque de teto fixo  

< 60ºC (140ºF) Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama fim-de-
linha certificado para deflagração atmosférica e combustão 
contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 

≥ 60ºC (140ºF) Para tanque com espaço de vapor inflamável: 
Respiro Aberto + Corta chama fim-de-linha certificado para 
deflagração atmosférica e combustão contínua (“end-of-line 
deflagration flame arrester and endurance burning”). 
Para tanque sem espaço de vapor inflamável: 
Respiro aberto sem corta chama 

Quando o produto é 
aquecido à temperatura 
igual ou acima do ponto 
de fulgor. 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama fim-de-
linha certificado para deflagração atmosférica e combustão 
contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 

Quando o tanque for de 
projeto Apêndice F, do 
API STD 650. 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama fim-de-
linha certificado para deflagração atmosférica e combustão 
contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 

Para tanque com Sistema 
de Recuperação de Vapor 
emitidos do tanque 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama meio-
de-linha certificado para detonação instável e combustão de 
curta duração (“in-line instable detonation flame arrester and 
short burning”); 

Condição de Emergência 
(“emergency venting”) 
Para tanque em que a 
ligação teto-costado é 
“não frágil” 

Tampa calibrada de emergência 
A proteção contra emergência indicada para tanque 
atmosférico de teto fixo é, preferencialmente, a ligação frágil 
entre o teto e o costado, que deve romper antes de qualquer 
solda ou componente do tanque, para o alívio do excesso de 
pressão.  
Quando o tanque é construído com “ligação frágil” não é 
necessário dispositivo adicional de emergência, porém 
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quando a ligação teto-costado não é frágil é necessária a 
instalação de tampas de emergência. 

Produtos ultra viscosos Respiro livre sem corta chama 
Em tanques contendo líquido ultra viscoso, como asfalto, 
onde o risco de colapso do tanque, resultado de aderência 
(“sticking”) das paletas da válvula PV ou de obstrução da 
colmeia do corta chama, por condensação e polimerização 
de vapores, é maior que a possibilidade de transmissão de 
chama para dentro do tanque. 

 
ANEXO 72 

Dispositivos de proteção de tanques de teto fixo 
 
1- Respiros abertos tanques de teto fixo 
 

� São usados quando o produto estocado tem ponto de f ulgor igual ou superior a 60ºC;  
 
2- Válvulas de alívio de pressão e vácuo 
 

� É de uso obrigatório quando o produto tem ponto de fulgor inferior a 60ºC. 
� Mesmo para produtos de ponto de fulgor superior a 6 0ºC, quando se deseja recuperar 

o vapor;  
� Quando, em qualquer caso, o produto é aquecido até temperatura igual ou acima de 

seu ponto de fulgor;  
� Quando o tanque é de pequena pressão conforme API S td 650 – Anexo F;  
� Quando o tanque tem selagem com gás inerte sobre o produto. 

 
 

 
 

� Permitir a admissão da vazão de ar necessário duran te o esvaziamento do tanque ou 
contração do volume de produto, nas variações de te mperatura; 

 
� Permitir a saída dos vapores e gases durante o ench imento do tanque ou expansão do 

volume de produto, nas variações de temperatura, ou  pela vaporização natural dos 
componentes mais voláteis. 

 
� Reduzir as perdas dos componentes voláteis do produ to armazenado, que ao serem 

expelidos permanecem nas vizinhanças do tanque, cri ando as condições de risco de 
fogo e poluição do ambiente. 
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� Não engolir chama de fogo externo; 
 

� Resfriar o ar quente que penetra no tanque, em caso  de esvaziamento durante fogo 
externo. 

 
3- Dispositivo corta-chamas (“flame arrester”) 
 

�   Aplicação 
�       No Respiro aberto e na Válvula de alívio de p ressão e vácuo  
�       Em tanques usar os corta chamas para fim de l inha, à prova de 

deflagração atmosférica e combustão contínua. 
 

�  Finalidade  
�      Método seguro para reduzir o risco da entrada de chamas no interior 

do tanque, porém deve ser levado em conta na verifi cação da capacidade 
de alívio requerida para o tanque. 

 
4- Testes de determinação da capacidade de alívio  
Certificação de 3ª Parte “Type Approval” 
 

� Válvulas de pressão e vácuo 
     Devem ser executados testes para determinação da capacidade da vazão de alívio dos 
dispositivos de proteção, com ar ou gás, por um dos   métodos previstos na Norma API Std 
2000 “American Petroleum Institute Venting atmosphe ric and low-pressure storage tanks non 
refrigerated and refrigerated” 
 

� Corta chamas, "flame arresters”.  
     Utilizar a norma européia CENELEC EN 12874 ou a norma ISO 16852, Flame arresters — 
Performance requirements, test methods and limits f or use para a execução dos testes de 
certificação . 
 
5- Resumo das condições para emprego de Válvula de alívio de pressão, Respiro livre e Corta-
chamas 
 

Ponto de Fulgor (ºC) do 
líquido armazenado 

Dispositivo de Proteção do tanque de teto fixo  

< 60ºC (140ºF) Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama fim-de-
linha certificado para deflagração atmosférica e combustão 
contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 

≥ 60ºC (140ºF) Para tanque com espaço de vapor inflamável: 
Respiro Aberto + Corta chama fim-de-linha certificado para 
deflagração atmosférica e combustão contínua (“end-of-line 
deflagration flame arrester and endurance burning”). 
Para tanque sem espaço de vapor inflamável: 
Respiro aberto sem corta chama 

Quando o produto é 
aquecido à temperatura 
igual ou acima do ponto 
de fulgor. 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama fim-de-
linha certificado para deflagração atmosférica e combustão 
contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 

Quando o tanque for de 
projeto Apêndice F, do 
API STD 650. 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama fim-de-
linha certificado para deflagração atmosférica e combustão 
contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 

Para tanque com Sistema 
de Recuperação de Vapor 
emitidos do tanque 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama meio-
de-linha certificado para detonação instável e combustão de 
curta duração (“in-line instable detonation flame arrester and 
short burning”); 
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Condição de Emergência 
(“emergency venting”) 
Para tanque em que a 
ligação teto-costado é 
“não frágil” 

Tampa calibrada de emergência 
A proteção contra emergência indicada para tanque 
atmosférico de teto fixo é, preferencialmente, a ligação frágil 
entre o teto e o costado, que deve romper antes de qualquer 
solda ou componente do tanque, para o alívio do excesso de 
pressão.  
Quando o tanque é construído com “ligação frágil” não é 
necessário dispositivo adicional de emergência, porém 
quando a ligação teto-costado não é frágil é necessária a 
instalação de tampas de emergência. 

Produtos ultra viscosos Respiro livre sem corta chama 
Em tanques contendo líquido ultra viscoso, como asfalto, 
onde o risco de colapso do tanque, resultado de aderência 
(“sticking”) das paletas da válvula PV ou de obstrução da 
colmeia do corta chama, por condensação e polimerização 
de vapores, é maior que a possibilidade de transmissão de 
chama para dentro do tanque. 

 
ANEXO 73 

Dispositivos para Proteção de Tanque de Teto Fixo e m caso de Explosão 
 

� Ligação com solda mais frágil entre o teto e a cantoneira de topo do costado, em relação às 
soldas das chapas do costado e entre o costado x fundo; 

 
� Tampas de emergência calibradas em bocas de visita do teto são usadas quando o tanque é 

dimensionado para pequena pressão interna conforme API Std 650 Anexo F; ou em qualquer 
caso, quando a solda de ligação entre o teto e a cantoneira de topo do costado não for uma 
ligação frágil, conforme API Std 650 – Itens 3.10.2.5.1  e 3.10.2.5.2. 

 
� Escotilha de medição com tampa calibrada para abrir quando o tanque estiver sob diferencial 

de pressão superior ao projeto; 
 

� Bocas de visita do teto com discos de ruptura são usados para o alívio da explosão em 
tanques com produto de alto teor de enxofre, devido ao sulfeto de ferro pirofórico formado 
que é altamente explosivo em contato com o ar. 

 
� Respiros abertos e Válvulas de Pressão e Vácuo maiores ou em mais quantidade do que o 

necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


