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Procedimento para uso de esferas ocas de plástico  
para restaurar a flutuabilidade de teto flutuante d e tanque de armazenamento 

 
Colaboração de Jair Márcio Costa e Domingos Sávio P essoa, engºs de manutenção da Petrobras 
 
1, Objeto  
Utilização de esferas ocas de polietileno de alta densidade destinadas a preencher 
compartimentos ou câmaras furadas de teto flutuante, de tanques de petróleo e derivados 
combustíveis, com o intuito de restaurar a flutuabilidade do teto comprometido. 
 
O teto flutuante externo de tanque de armazenamento pode ser de dois tipos: 

• Teto flutuante com flutuador ou pontão periférico (single deck and pontoon floating roof), 
dividido em compartimentos estanques,  

 
 

• Teto flutuante com teto duplo (double deck floating roof), dividido em compartimentos 
estanques. 
  

 
 

Nota: 
Conforme a Norma API STD 650 Apêndice C- Welded Steel Tanks for Oil Storage. Appendix C 
External Floating Roofs, o teto flutuante externo deve manter a flutuabilidade nas seguintes 
condições:  
1ª- Para o teto flutuante tipo pontão ou flutuador periférico, com o dreno do teto inoperante e 250 
mm de precipitação pluviométrica, em um período de 24 horas, sobre a área horizontal total do 
tanque.  
Essa condição não se aplica ao teto flutuante tipo duplo que tem drenos de emergência que são 
projetados para garantir um volume mínimo e seguro de água acumulada.  
.  
2ª- Para o teto flutuante tipo pontão ou flutuador periférico com o convés ou deck e dois 
compartimentos contíguos ou adjacentes do pontão furados e inundados com o produto, sem a 
presença simultânea de água ou de carga viva.  
Para o teto flutuante tipo duplo com quaisquer dois compartimentos adjacentes perfurados e 
inundados, sem a presença simultânea de água ou de carga viva.  

 
Quando submetidas a esforços mecânicos cíclicos, devido às frequentes operações de 
enchimento e esvaziamento, e a meios corrosivos, as soldas das chapas de fundo das câmaras 
ou compartimentos estanques do flutuador do teto flutuante, trincam ou simplesmente furam, 
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ocorrendo a inundação com o produto armazenado e, ao longo do tempo, o comprometimento da 
flutuabilidade do teto, até o seu adernamento. 
Isso é mais comum em teto com flutuador periférico, pois o de teto duplo é bem mais rígido. 
E o código de projeto e fabricação de tetos flutuantes, API STD 650 Apêndice C- Welded Steel 
Tanks for Oil Storage. Appendix C External Floating Roofs, requer que o teto ainda consiga flutuar 
com até duas câmaras contíguas inundadas. 
 

 
 
O recurso tecnicamente disponível para se conservar a flutuabilidade do teto furado, e postergar a 
parada do tanque para reparos, é a aplicação de esferas de plástico ocas, no interior do(s) 
compartimento(s) furado(s), visando restaurar as condições de flutuação próximas a do projeto e 
prover uma sobrevida ao teto. 
 
As esferas plásticas são colocadas no compartimento avariado, através da sua BV- Boca de visita, 
e devem ocupar todo o espaço do volume do compartimento, sendo compactadas. 
 
2. Especificação Técnica das Esferas de Plástico  
a) Forma esférica ou próxima da esfera, oca, que permita uma boa compactação, preenchendo o 

máximo possível o volume interno do compartimento; 
b) Diâmetro nominal de 75 a 100 mm e espessura que garanta uma boa resistência à 

compressão, na compactação no interior do compartimento; 
c) Fornecimento em pacotes, com cerca de 1 m3 de esferas, que permitam a passagem pela BV-

Boca de Visita do compartimento com cerca de 500 mm de diâmetro interno; 
d) Fabricadas com material plástico, tipo PEAD-Polietileno de Alta Densidade HDPE- High-

Density Polyethylene, inerte ao ataque químico dos hidrocarbonetos presentes no petróleo e 
derivados combustíveis, e resistentes à radiação ultravioleta. 

e) Resistência mecânica compatível para resistir ao transporte, ao armazenamento e à 
compressão devido à compactação e ainda ao empuxo do líquido armazenado, quando em 
serviço. 

f) Fabricação com injeção em matriz e sem qualquer furo ou costura na peça acabada; 
g) Material com impregnação de aditivo antiestático, que garanta a ausência ou o acúmulo de 

carga elétrica durante o atrito provocado no transporte, na instalação, na aplicação no 
compartimento e durante a movimentação na operação do tanque.  

      Em operação, devido à movimentação do teto flutuante, a esfera não pode gerar nem 
      acumular eletricidade estática, que causa o risco de iniciar um processo de combustão dos 
      gases e vapores retidos no compartimento; 
h) Vida útil mínima acima de 10 anos com possibilidade de reuso e mantida as características 

antiestáticas.  
 
3. Instalação no Compartimento Inundado  
Para o preenchimento com as esferas do compartimento furado, se deve: 
a) Executar drenagem completa do compartimento com a bomba pneumática, deslocando o 

produto para dentro do próprio tanque; 
b) Preencher todo o compartimento com as bolas plásticas através da boca de visita, 

derramando os sacos que contêm cerca de 1 m3 de esferas; 
c) O preenchimento deve ser até o topo da boca de visita; 
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d) Fixar a tampa da boca de visita, por meio de atracadores, ou sistema similar, para conter a 
tendência à expulsão das bolas, pelo efeito do empuxo do produto armazenado. 

 
A tampa de fechamento da BV de compartimento de Teto flutuante é, normalmente, flangeada e 
aparafusada, para prover estanqueidade. 

 
 
O fechamento flangeado com parafusos tem a vantagem de em caso de furo, no trecho submerso 
do compartimento, o ar aprisionado impede a entrada de produto.  
Por outro lado, dificulta a inspeção de rotina dos flutuadores, que é feita com o tanque em 
operação.  
 
Para facilitar os trabalhos, é proposto um fechamento alternativo, que resiste à tendência de 
expulsão das bolas, pelo efeito do empuxo do produto armazenado, porém não tem a 
característica de ser estanque. 
 
Figura: Esquema alternativo, utilizado na refinaria  REGAP da Petrobras, para o fechamento 
da BV-Boca de Visita do compartimento.  
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4. Fornecedor recomendado das Esferas de plástico: BAYFIELD ENTERPRISES INC. 
Emergency response for sinking roof pontoons 
http://www.awhtank.com/ProductPdf/Pontoon-Flyer.pdf  
 
Em anexo, encontram-se as informações da BAYFIELD, a serem confirmadas. 
 
5. Anexos 
5.1. Tabela 1  
Características do produto: esfera oca da BAYFIELD 
 

Características das esferas  Esferas da BAYFIELD  
 

Material Plástico: PEAD Polietileno de Alta Densidade HDPE- 
High-Density Polyethylene 

  
Dimensões: 

Diâmetro X espessura 
3” (75 mm) 

Peso 
 

10 g 

Cor Preta, com carga (3%) de negro-de-fumo 
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Tempo médio de vida 
 

Acima de 15 anos 

Quantidade de esferas por 
unidade de volume: 

Esferas / m³ 
Esferas / ft³ 

 
 

2 300 
65 

Reaproveitamento Ver notas 2 e 3 
 

 
5.2. Tabela 2 
Propriedades do material 
 

Propriedades do 
material da esfera 

Norma de ensaio  Critério de aceitação 
Esferas da BAYFIELD 

(Ver nota 1) 
Resistência química ao 
petróleo e derivados 

 Não sofrer qualquer 
ataque químico 

Resistência à radiação 
ultravioleta (UV) 

 Não ser atacada 

Resistência à tração  ASTM D638 
Standard Test Method for Tensile 
Properties of Plastics , modulus of 
elasticity, percent elongation, 
plastics, tensile properties, tensile 
strength, 

4 500 psi 
(31 MPa) 

Elongação 
 

ASTM D638 
Standard Test Method for Tensile 
Properties of Plastics , modulus of 
elasticity, percent elongation, 
plastics, tensile properties, tensile 
strength, 

14% 

Módulo de flexão ASTM D790 
Standard Test Methods for Flexural 
Properties of Unreinforced and 
Reinforced Plastics and Electrical 
Insulating Materials flexural strength 

165 000 psi 
(1138 MPa) 

Ponto de fusão ou 
amolecimento (melt 
point) 

ASTM D1525 
Determination of Vicat Softening 
Temperature (or Vicat hardness) of 
Plastics 
ASTM D3418 
Standard Test Method for Transition 
Temperatures and Enthalpies of 
Fusion and Crystallization of 
Polymers by Differential Scanning 
Calorimetry. 

265ºF (130ºC) 

Resistividade elétrica 
superficial 
 

ASTM D257 
Standard Test Methods for DC 
Resistance or Conductance of 
Insulating Materials 

2 a 6 x 10E10 Ohms/cm² 

Resistividade elétrica 
volumétrica 

ASTM D257 
Standard Test Methods for DC 
Resistance or Conductance of 
Insulating Materials 

2 a 6 x 10E10 Omhs 

 
Notas  

1. Aditivada com polímero antiestático proprietário. 
2. Reaproveitamento possível, se não estiver deformado ou danificado, bastando ser             

lavado e estocado em local protegido, de preferência na própria embalagem. 
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3. Caso esteja deformado, se pode usar o recurso do aquecimento brando, para  recuperar 
a geometria original. 
 

5.3. Descrição para compra das esferas de plástico de flutuação emergencial de teto 
flutuante  
Em Português:  
Esfera; plástica oca; de PEAD-Polietileno de Alta Densidade HDPE- High-Density Polyethylene, 
para flutuação de teto de tanque de petróleo; com formulação que garanta a eliminação total da 
carga estática, além de ser compatível quimicamente a hidrocarbonetos, DN (? em pol ou mm); 
embalagem: saco contendo 1 metro cúbico; referência: BAYFIELD ENTERPRISES INC.  
Obs.: Quando da entrega, é necessária a apresentação do Certificado de Garantia de Qualidade 
do produto, especialmente quanto a segurança (por envolver energia estática e possível risco de 
incêndio) e vida útil de aplicação mínima de 10 anos.. 
 
Em Inglês:  
Hollow Plastic Ball, plastic HDPE- High-density polyethylene, diameter: (? In), with formulations of 
electrically conductive plastic should eliminate the buildup of static charges, in a mesh net bag, it 
will be chemical compatible with crude oil and gasoline, will not change in physical and chemical 
properties, useful life more than 10 years, reference: BAYFIELD ENTERPRISES INC.  
It is necessary to send a quality certificate for safety, because it involves static energy and possible 
fire risk.  
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