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Armazenamento de produtos leves com PVR > 76 kPa 
Colaboração de Carlos Gândara Carvalho da Petrobras  
 
1. Produtos com Pressão de Vapor Reid  PVR>76 kPa ( 11,1 psig) 
Os produtos mais comumente caracterizados com PVR > 76 kPa  (11,1 psig) são: 
a) Nafta petroquímica;  
b) Condensado de petróleo ou C5+; 
c) Condensado Argelino. 
A ausência de tanques adequados para armazenamento de produtos com PVR elevada 
acima de 76 kPa  (11,1 psig) , tem levado ao armazenamento desses produtos em tanques 
de teto flutuante, porém essa prática tem ocasionado diversos adernamentos de tetos. 
 
2. Armazenamento conforme EPA 
As normas utilizadas de armazenamento de líquidos em tanques, API STD 650 e API STD 
2000, não abordam regras de seleção do tipo de tanque, em função do produto a 
armazenar, são normas de projeto e construção (API STD 650) e de estimativa de perdas 
por evaporação e de proteção do tanque contra sobrepressão ou vácuo (API STD 2000). 
 
Já a EPA - USA Environmental Protection Agency, órgão dos Estados Unidos 
regulamentador das especificações a serem respeitadas pela indústria, na preservação e 
monitoração do meio ambiente, aborda os requisitos mínimos para o armazenamento de 
petróleo e seus derivados.  
Em função das características do tanque, a saber, data de construção X capacidade 
volumétrica X pressão de vapor do produto é definido o tipo de armazenamento aceito. Ver 
anexo ao final. 
 
3. Referências 

• API STANDARD 650 - Welded Tanks for Oil Storage 
• API STANDARD 2000 - Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks 
• EPA Regulations  

CFR › Title 40 › Chapter I › Subchapter C › Part 60 
40 CFR Part 60 - STANDARDS OF PERFORMANCE FOR NEW STATIONARY SOURCES 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-60 
 
SUBPART K — Standards of Performance for Storage Vessels for Petroleum Liquids for 
Which Construction, Reconstruction, or Modification Commenced After June 11, 1973, and 
Prior to May 19, 1978 (§§ 60.110 - 60.113) 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-60/subpart-K 
 
SUBPART Ka — Standards of Performance for Storage Vessels for Petroleum Liquids for 
Which Construction, Reconstruction, or Modification Commenced After May 18, 1978, and 
Prior to July 23, 1984 (§§ 60.110a - 60.115a) 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-60/subpart-Ka 
 
SUBPART Kb — Standards of Performance for Volatile Organic Liquid Storage Vessels 
(Including Petroleum Liquid Storage Vessels) for Which Construction, Reconstruction, or 
Modification Commenced After July 23, 1984 (§§ 60.110b - 60.117b) 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-60/subpart-Kb 
 

• API Standard 620 - Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure 
Storage Tanks 

• ASME Boiler & Pressure Vessel Code VIII Division 1 - Rules for Construction of Pressure 
Vessels 

• ASME Boiler & Pressure Vessel Code VIII Division 2 - Rules for Construction of Pressure 
Vessels Alternative Rules 



  

   petroblog-Santini                                                                                          Página 2 de 5 

 

A EPA estabelece que não se utilize tanque atmosférico de teto flutuante, para 
armazenamento de produto líquido com Pressão de Vapor Reid (PVR) acima de 76,5 kPa 
(11,1 psig), na temperatura máxima de operação do produto armazenado. No Brasil, em 
tanque de teto flutuante externo, por conta da radiação solar, a temperatura do líquido sob o 
teto é da ordem de 60ºC. 
 
4. Riscos do armazenamento de produtos leves PVR>76  kPa (11,1 psig) 
As principais caraterísticas físicas desses produtos leves são a baixa densidade e a baixa 
pressão de vapor. 
Por conseguinte, a estabilidade do teto flutuante externo, tipo pontão (“pontoon deck”), 
desses tanques fica comprometida, particularmente, quando ocorrem as seguintes 
situações, isoladas ou combinadas, resultando no adernamento do teto. 
4.1. Produto com baixa densidade (< 0,7). 
A norma API STD 650 orienta que a flutuabilidade do teto seja verificada para densidade de 
produto igual a 07. 
Com densidade menor, o teto precisa submergir mais para manter o mesmo empuxo, 
deixando o tanque sujeito à passagem de produto para cima do teto.  
4.2. Influência das condições ambientais na geração de vapores emitidos do tanque.  
O vento e o aumento da temperatura ambiente no verão provocam o aumento da geração 
de vapores, que podem se concentrar sob regiões deformadas do teto flutuante, tornando o 
teto instável. 
4.3. Carga externa por acúmulo excessivo de água de chuva não drenada. 
Caso os drenos primários sejam insuficientes ou mantidos fechados ou há entupimento nas 
caixas de drenagem, a precipitação pluviométrica pode levar à carga excessiva sobre o teto. 
4.4. Recebimento de produto aquecido em tanques contendo produtos leves. 
A absorção de calor pelo produto, devido à radiação solar, durante o transporte para o 
tanque, possibilita a formação de bolsões de vapor, quando o produto se expande ao entrar 
no tanque, desestabilizando o teto. 
4.5. Danos e escurecimento da pintura externa do teto (redução do fator de emissividade) 
acarretam maior absorção de radiação solar e aumento da temperatura da chaparia do teto, 
contribuindo para a formação de bolsões de vapor sob o teto. 
4.6. Os produtos líquidos com PVR>76 kPa (11.1 psig), são muito leves e com ponto de 
ebulição em torno de 30°C.  
A temperatura de superfície líquida, sob a chaparia (“deck”) central do teto, na condição de 
máxima radiação solar do local de instalação do tanque, pode elevar-se acima da 
temperatura inicial de ebulição do produto, na pressão dada pelo peso do teto. 
Assim, há o risco de o fluido atingir a temperatura de ebulição, sob o “deck” central, levando 
ao desequilíbrio do teto e acrescentando o risco de fogo. 
 
Nota:  
O teto flutuante tipo teto duplo (“double deck”) apesar de: 

a- ser mais estável do que o tipo pontão;  
b- isolar melhor o efeito da radiação solar sobre o produto; 
c- exercer maior pressão sobre o produto, reduzindo a emissão de voláteis; 

é mais caro e apresenta o problema crônico de trincas em soldas das anteparas internas, 
que permitem a inundação dos compartimentos flutuadores, desestabilizando o teto.  
Os projetos dos tetos duplos priorizam a vedação hermética dos compartimentos 
flutuadores, por prevenção contra os adernamentos. 
Com isso, em dias de variação brusca da temperatura ambiente, por ex. quando em um dia 
muito quente de verão se segue uma tempestade, provocando o resfriamento súbito do teto  
flutuante, ocorre a contração muito rápida da chaparia, o que leva à nucleação e aceleração 
de trincas nas soldas.  
Em tanques existentes é importante dotar o teto duplo com respiros tipo "cabo de guarda-
chuva", que possibilitem a ventilação rápida dos compartimentos. 
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5. Armazenamento de produtos leves PVR>76 kPa (11.1  psig) em tanque novos 
Pelo exposto, os tanques novos, para armazenamento de produtos com PVR>76 kPa (11,1 
psig), devem ser selecionados entre os tipos: tanque de teto fixo de baixa pressão (API STD 
650 Anexo F) ou  tanque pressurizado (API STD 620). 
Como alternativa é aceitável o armazenamento desses produtos líquidos em tanque de teto 
fixo, com teto flutuante interno. 
Conforme a EPA, nos casos de produtos com PVR>76 kPa (11,1 psig), o armazenamento 
deve ser, a depender do valor da pressão de vapor, conforme a tabela a seguir: 
 
Tipo de teto  Pressão de vapor Reid 

do líquido  
Código de projeto e construção  

Tanque de Teto Fixo ≤1,5 psig API STD 650 Básico, para os Tanques 
atmosféricos (limite 0,05 psig) 
API STD 650 Anexo F Design of Tanks for 
Small internal Pressures para Tanques de 
pequena pressão interna (limite 1,5 psig) 

Tanque de Teto Flutuante 
externo ou interno com teto 
cônico ou “em abóboda” ou 
domo geodésico 

1,5 @ 11,1 psig API STD 650  
Anexo C External Floating Roofs 
Anexo G Structurally-Supported Aluminum 
Dome Roofs 
Anexo H Internal Floating Roofs 

Tanque de Teto Fixo cônico > 11,1 psig até 15 psig 
 

API STD 620 
Tanques de baixa pressão  

Vaso de pressão ≥15 psig ASME Sec VIII Div 1 ou Div 2  
 

 
6. Medidas para mitigação dos riscos de adernamento  de tetos flutuantes dos tanques 
que armazenam produtos com PVR > 76 kPa (11,1 psig)  
Quando o armazenamento de produtos de PVR >76 kPa (11,1 psig) for em tanque existente 
de teto flutuante externo, devem ser tomadas as seguintes precauções. 
6.1. Com o objetivo de eliminar a presença de água de chuva, a influência do vento e a 
incidência direta da radiação solar sobre o teto, adaptar o tanque para teto fixo com teto 
flutuante interno, ou providenciar a instalação de teto fixo, tipo cobertura de domo geodésico 
de alumínio, sobre o tanque de flutuante externo. 
6.2. É importante a utilização de dispositivos de alívio dos gases e vapores que se 
acumulam sob o teto flutuante. 
6.3. Quando do recebimento de produto, é recomendado que esta operação seja feita por  
tubo acalmador instalado no bocal de entrada do produto e que não seja permitido a 
operação dos misturadores. 
6.4. Não permitir o recebimento de produto aquecido em tanques contendo produtos leves, 
providenciando o resfriamento prévio. 
6.5. No caso de produtos que carreiam fases gasosas, geradas durante o transporte por 
dutos até o tanque, é necessária a estabilização, devendo ser utilizado sistema prévio de 
separação de gases dissolvidos nesses produtos, antes do armazenamento.   
 
. Anexos 

• Pressão de vapor  
A pressão de vapor é uma propriedade física que depende do valor da temperatura, 
qualquer que seja a temperatura, a tendência é de o líquido se vaporizar até atingir equilíbrio 
termodinâmico com o vapor; em termos cinéticos, esse equilíbrio se manifesta quando a 
taxa de líquido vaporizado é igual à taxa de vapor condensado.  
Pressão de vapor é a pressão na qual a fase vapor de uma substância está em equilíbrio 
com a fase líquida, a uma temperatura especificada, e quanto maior a pressão de vapor 
mais volátil é o líquido. 
.  
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A pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida pelo vapor do líquido sobre as 
paredes de um recipiente fechado, pela porção vaporizada do líquido nele contido. 
Quanto maior a pressão de vapor, maior é a taxa de evaporação e menor o ponto ou 
temperatura de ebulição; colocado de forma simples, isto significa mais vapor e um aumento 
do risco de incêndio.  
A pressão de vapor de um líquido é expressa em “pressão de vapor Reid” e em “pressão de 
vapor verdadeira”  
 

• Pressão de vapor REID 
Para o petróleo e os produtos leves, tais como, gasolinas, comum ou especial, gasolina de 
aviação, nafta leve, metanol, álcool e etanol utilizam-se a pressão de vapor como indicativo 
do potencial de evaporação, sendo o valor mais utilizado a pressão de vapor “Reid”, que é a 
pressão de vapor determinada à temperatura de 100ºF (37,8ºC). 
É definida como a pressão de vapor absoluta exercida por um líquido a 100 ° F (37,8 ° C), 
como determinado pelo método de ensaio ASTM-D-323. 
Quanto maior a pressão de vapor do líquido armazenado, maior a tendência à evaporação. 
A pressão de vapor Reid (PVR) é uma medida comum da volatilidade de líquidos. 
 
A pressão de vapor Reid (PVR) difere ligeiramente da pressão de vapor verdadeira (PVV) 
de um líquido, devido à pequena vaporização da amostra e a presença de vapor de água e 
de ar no espaço confinado do aparelho de teste. 
O aparelho e os procedimentos para a determinação da PVR são padronizados e 
especificados no método ASTM D-323 
PVR é definida em unidades de psi, mas seria mais corretamente como psig, pois a ASTM-
D-323 mede a pressão de calibre da amostra numa câmara não evacuado. 
A PVR é muito perto da PVV, normalmente, estas duas propriedades diferem por um fator 
de 1,05 a 1,1. 
 
Para medir as emissões de evaporação de combustível, EPA usa a pressão de vapor Reid 
(PVR), padrão expresso em libras por polegada quadrada (psi).  
A pressão de vapor Reid (PVR), determinada pelo método de ensaio ASTM D323, é 
amplamente usada na indústria do petróleo para medir a volatilidade de hidrocarbonetos 
líquidos, desde o óleo bruto de petróleo, a gasolina e outros produtos petrolíferos. 
A PVR de gasolina, por ex., pode variar de 7 a 15 psig.  
. 
Os valores PVR podem ser convertidos em valores PVV, usando os nomogramas ou as 
equações previstas no Capítulo 7 da AP 42 publicada pela Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA e disponível online.  
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quant ification/ap-42-compilation-air-
emission-factors  
 Organic Liquid Storage Tanks 
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch07/final/c07s01.pdf 
 

• Volatilidade 
Volatilidade é a propriedade que indica a tendência do produto a passar ao estado gasoso, 
influenciando suas emissões evaporativas.  
A volatilidade é controlada pelas especificações de destilação e pressão de vapor. 
A pressão de vapor é uma medida da tendência de evaporação de um líquido, assim 
também é utilizada para caracterizar a volatilidade.  
Portanto o termo “volátil” é usado para descrever os líquidos que evaporam com muita 
facilidade  
A pressão de vapor Reid, comumente denominada PVR, é usada para caracterizar a 
volatilidade de petróleos crus, gasolinas, comum ou especial, gasolina de aviação, nafta 
leve, metanol, álcool e etanol. 
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• Anexo Extratos da EPA - Standards of Performance fo r Storage Vessels for Petroleum Liquids 

Data da c onstrução                                                                                                                    
do Tanque 

Líquido com Pressão 
de Vapor Reid (PVR)   Prescrições EPA para Armazenamento 

 Anterior a 1973  Sem limitações.  Não regulado pela EPA. 

De 11/06/1973 a 
19/5/1978 
EPA 40 CFR 
Part 60 
Sub part K 
Líquidos de petróleo 
(Petroleum liquids) 

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

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

PVR> 11,1 psig 
         76,59 kPa  

Tanque de teto fixo com sistema de recolhimento de vapores 

De 19/05/1978 a 
23/07/1984 
EPA 40 CFR 
Part 60 
Sub part K a 
Líquidos de petróleo 
(Petroleum liquids)  

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

Tanque de teto flutuante externo com selo periférico duplo: selo primário e selo secundário ou 

Tanque de teto fixo com flutuador interno e selo periférico ou 

Tanque de teto fixo com sistema fechado de recolhimento e retorno de vapores, para reprocessamento 
ou queima. 

PVR >11,1 psig 
         76,59 kPa 

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

 
 

Data da c onstrução                                                                                                                    
do Tanque 

Capacidade  do 
tanque (V) 

Líquido com Pressão de 
Vapor Reid (PVR) Prescrições EPA para Armazenamento 

Após 23/07/1984  
 

EPA 40 CFR 
Part 60 
Sub part K b 

 
Petroleum liquids  
containing VOL 
(“Volatile Organic 
Liquid”) 

 

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

Tanque de teto fixo com teto flutuante interno e selo periférico ou 
 

Tanque de teto com flutuante externo com selo periférico duplo: selo primário e 
selo secundário ou  

 
Tanque de teto fixo com sistema fechado de recolhimento de vapores emitidos, 
apresentando redução das emissões de no mínimo 95%, em peso, e garantindo 
menos que 500 ppm, peso, de emissões detetáveis a nível do solo.  

 
 

V > 151 m³ 

0,75 psig < PVR < 11,1 psig                                  
5,2 kPa                  76,6 kPa 

 
V > 75 m³ 

PVR ≥ 11,1 psig 
  76,6 kPa 

Tanque de teto fixo com sistema fechado de recolhimento de vapores emitidos, 
apresentando redução das emissões de no mínimo 95%, em peso, e garantindo 
menos que 500 ppm, peso, de emissões detetáveis a nível do solo. 

 
 


