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Proteção e Segurança de Tanques de Armazenamento  
com Teto Flutuante Interno e Teto Fixo  

 
1. Objetivos 

 Discussão e apresentação das medidas de proteção e segurança de tanques de 
armazenamento de flutuante interno com teto fixo, para líquidos inflamáveis ou 
combustíveis, nas seguintes situações de risco. 

 Ocorrências mais comuns: 
a. Ocorrências operacionais que podem provocar: 

 Extravasamento do líquido armazenado; 
 Medidas para a remoção da mistura de vapores inflamáveis, no espaço entre 

o teto flutuante interno e o teto fixo, e proteção contra sobrepressão e vácuo 
do tanque em operação;  

 Sobrepressão e vácuo enquanto o teto flutuante interno estiver apoiado no 
fundo do tanque; 

 Proteção contra incêndio; 
 Perdas de produto através dos acessórios do teto flutuante interno; 
 Perdas através do selo periférico de vedação entre o costado e o teto, por 

deformações no costado; 
 Situações mais comuns de risco para o tanque de teto flutuante interno. 

 
b. Ocorrências ambientais que podem ter origem em: 

 Centelhamento entre componentes do tanque, gerado por eletricidade 
estática acumulada; 

 Descargas atmosféricas de nuvens eletricamente carregadas. 
 

c. Ocorrências que podem comprometer a flutuabilidade do teto flutuante. 
 Teto flutuante interno inundado com produto; 
 Agarramento do teto flutuante interno no antirrotacional; 
 Travamento do selo de vedação periférico no costado;  
 Teto flutuante interno preso em coluna (s) da estrutura de suportação do teto 

fixo; 
 Flambagem de perna de apoio. 

 
Nota: 
Para a proteção de tanques de armazenamento, de teto flutuante interno, contra as 
ocorrências operacionais, há as normas: 

 NFPA 11 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam, para fogo; 
 API Std 2000 Venting atmospheric and low-pressure storage tanks, para 

tanques de teto fixo; 
 API Std 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage, Anexo H Internal flotation 

roof, para tanques de teto flutuante interno. 
 

Nota: 
O tanque de teto flutuante interno, por não necessitar de drenagem de água sobre o 
teto flutuante, nem de escada deslizante para acesso ao teto flutuante, está livre 
dos seguintes problemas que ocorrem no teto flutuante externo: 

 Entupimento da bacia de drenagem na superfície do teto; 
 Falha do sistema de drenagem do teto flutuante; 
 Mau funcionamento do dreno primário de drenagem da água pluvial; 
 Agarramento do dreno principal de água pluvial; 
 Emperramento da escada de acesso ao teto. 

 
2. Normas de referência 
 API Std 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage. 
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 API RP 545 Lightning Protection of Aboveground Storage Tanks for Flammable or 
Combustible Liquids 

 API RP 2003 Protection against ignitions arising out of static, lightning and stray 
currents. 

 API Std 2015 Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks 
 API RP 2021-Management of Atmospheric Storage Tank Fires 
 API RP 2350-Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities 

 
 NFPA-11 - Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam  
 NFPA-780 National Fire Protection Association-Lightning Protection Code. 

 
 ABNT NBR 5419 Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 
 ABNT NBR 17505 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis 

 
 Petrobras N-270 Projeto de tanque atmosférico. 
 Petrobras N-1203 Projeto de Sistemas Fixos de Proteção contra Incêndio em 

Instalações Terrestres com Hidrocarbonetos 
 Petrobras N-2318-Inspeção em serviço de Tanques de Armazenamento Atmosférico  

Obs.: Site de localização das Normas Técnicas da Petrobras públicas 
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-padronizacao/ 

 
Nota: 

Verificar no post “Seleção do tipo de tanque de armazenamento” as condições de 
seleção e os tipos de tanques de armazenamento de produtos de petróleo. 

 
3. Introdução 

Os tanques de teto flutuante são geralmente de grande porte (diâmetro acima de 40 m) e 
utilizados para armazenamento de líquidos inflamáveis ou de alta pressão de vapor, em 
terminais marítimos e parques de tancagem de refinarias de petróleo. 
 
Aqui no Brasil e em muitos outros países o projeto, a fabricação e a montagem são 
basicamente executados conforme as regras do código americano API Std 650-Welded Steel 
Tanks for Oil Storage, com isso há vários softwares comerciais que realizam o projeto básico 
de um tanque de armazenamento. 
 
Essa facilidade traz o risco de que alguns projetistas se limitem apenas à avaliação da relação 
custo-benefício do projeto realizado, sem se importarem (talvez por desconhecimento) com 
outros fatores importantes, como a forma de operação do tanque e as características de 
segurança para cada tanque, particularmente nos tanques de teto flutuante.  
 
Os tanques de teto flutuante, externo e interno, são utilizados no armazenamento de líquidos 
inflamáveis e para redução das emissões evaporativas no meio ambiente. 
Ambos os tetos flutuantes, interno e externo, se deslocam flutuando sobre o líquido contido no 
interior de um tanque. 
Nota: 

Basicamente, a propriedade física “ponto de fulgor” (“flash point”) do líquido armazenado é a 
responsável pela periculosidade dos vapores emanados ou expulsos do tanque, que criam as 
condições de misturas potencialmente inflamáveis ignitáveis e explosivas. 
O indicativo de seleção do teto flutuante é para líquidos inflamáveis com ponto de fulgor menor que 
38ºC e pressão de vapor Reid acima de 4,5 psig (31 kPa) (0,316 kgf/cm² man), que formam 
espontaneamente vapor inflamável em temperatura ambiente. 
O valor da pressão de vapor, do líquido inflamável na temperatura de armazenamento, máxima para 
uso do teto flutuante, deve ser de 11,1 psig (76 kPa) (0,78 kgf/cm2 man). Acima deste valor a 
flutuabilidade do teto flutuante fica comprometida, pois nesses casos, o vapor aprisionado e 
acumulado abaixo do teto flutuante tende a desestabilizar o teto.  
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O tanque de teto flutuante externo é sem cobertura, isto é, de topo aberto; enquanto que o 
tanque de tanque de teto flutuante interno é de topo fechado por um teto fixe. 
Os tanques de teto flutuante são indicados para o armazenamento de produtos combustíveis 
de alta pressão de vapor, como hidrocarbonetos voláteis e álcool, pois, o teto flutuante provê 
um selo entre o líquido e a atmosfera externa para evitar a evaporação.  
Quando este produto é Gasolina, Nafta, Diesel, QAV, Álcool anidro, que não podem ser 
contaminados com água, utilizam-se os tanques de teto flutuante interno com cobertura de um 
teto fixo. 
A evaporação do produto armazenado, em um tanque de teto flutuante interno coberto por teto 
fixo, é muito pequena, mas, ainda assim, em tanques de teto flutuante interno uma mistura 
explosiva do combustível inflamável com ar pode desenvolver-se no espaço vapor entre os dois 
tetos. 
 

4. Tipos de construção do tanque de teto flutuante interno 
4.1. Teto flutuante interno com teto fixo cônico sustentado sobre uma estrutura de vigas 
e colunas 
O volume do espaço vapor entre o teto fixo e o teto flutuante interno é ventilado livremente 
pelos vents ou respiros, que são aberturas no topo e na periferia do teto fixo. 

 
Tanque de teto flutuante interno com teto fixo cônico suportado em estrutura interna 

 
Neste tipo de teto tanque, as perdas ocorrem principalmente através da fuga de vapor pelas 
folgas do selo de vedação do espaço vapor, entre o costado e o teto flutuante; pelas aberturas 
de passagem nas colunas de sustentação do teto fixo; pelos acessórios do teto flutuante e pela 
evaporação da película líquida que fica aderente à parede molhada no costado.  
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4.2. Teto flutuante interno com teto fixo em cúpula de domo geodésico autoportante sem 
estrutura interna de suportação e apoiado na periferia do costado 
O volume do espaço vapor entre o teto fixo e o teto flutuante interno é ventilado livremente 
pelos vents ou respiros, que são aberturas no topo e na periferia do teto fixo. 

  
Tanque de teto flutuante interno com teto fixo em abóbada de domo geodésico suportado na 

periferia do costado 
 

Neste tipo de teto tanque, as perdas ocorrem através da fuga de vapor pelas folgas do selo 
periférico de selagem do espaço vapor entre o costado e o teto flutuante; pelos acessórios do 
teto flutuante e pela evaporação da película líquida que fica aderente à parede molhada no 
costado.  
Também acontecem fugas de vapor pelas emendas do convés ou deck, se parafusadas, como 
no caso dos tetos fabricados com ligas de Alumínio. 

 
 
Proteção contra raios para cúpula geodésica 
Devido à baixa espessura das chapas de Alumínio, das coberturas geodésicas, que acarreta o 
risco de perfuração e ponto quente, se atingida por raio, se deve utilizar um Sistema de 
Proteção de Descargas Atmosféricas-SPDA, de proteção suplementar contra raios, para domos 
geodésicos. 
Em paralelo, devem ser usadas as melhores práticas de equalização de potencial elétrico, 
entre o teto flutuante e o costado, e de vedação do anel periférico, para prevenir os riscos 
decorrentes da formação de arco ou faísca de  centelhamento eletrostático. 
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4.3. Tipos de construção do teto flutuante interno 
O teto flutuante interno deve ficar, preferencialmente, em contato com o produto o tempo todo e se 
deslocar flutuando sobre o líquido, exceto quando estiver apoiado sobre as pernas de apoio. 
 
Não há necessidade de drenagem no teto nem de escada deslizante de acesso ao teto flutuante. 
Os tetos flutuantes internos devem, de preferência, ser fabricados em liga de Alumínio e 
atender ao Anexo H da Norma API-Std 650. 
 
Os tipos de teto flutuante interno, segundo a Norma API Std 650 Anexo H-Internal Floating 
Roofs (API Std 650 Annex H), são os seguintes: 
 

Tipos de construção do teto flutuante interno 
segundo o Código API Std 650 Anexo H 

 Teto flutuante interno metálico com deck ou convés e flutuadores ou pontoons tipo tubos-
bóia estanques (Metallic Skin & Pontoon-Aluminum) 

O teto flutuante interno metálico com deck ou convés e flutuadores ou pontoons fabricados de tubos-bóia  
estanques têm seu convés acima do nível líquido e é suportado por compartimentos tipo bóias de forma  
tubular, para prover a flutuabilidade.  
Nesses tetos tanto o deck como os tubos-bóia são tipicamente construídos em ligas de Alumínio ou aço 
inoxidável. 
O deck fica sobre os tubos-bóia, o que lhe permite flutuar acima da superfície do produto liquido, logo 
não fêm contato total com a superfície do líquido, gerando um espaço vapor entre o nível do líquido 
armazenado e a superfície interna do teto, com o inconveniente de possibilitar perdas de produto 
vaporizado. 
O teto flutuante interno tipo tubos-bóia e convés ou deck, construtivamente compreendem uma estrutura 
central rígida, na qual os tubos-bóia, as pernas suportes e convés são presos por uniões aparafusadas 
com junta de vedação. 
Os tubos-bóia de flutuação são pendurados abaixo do convés, em suportes individuais, e não 
incorporados à estrutura do deck, para garantir maior resistência às tensões cíclicas, que trazem o risco 
de resultarem em trincas no tubo-bóia ou no deck, levando à passagem de vapores e gases, através do 
teto flutuante. 

  
                                     Detalhes dos pontões sob o deck ou convés 

 Teto flutuante interno metálico tipo panela (Metallic Pan)  
Os tetos flutuantes internos tipo panela metálica têm sua borda periférica virada acima do nível de líquido 
para flutuabilidade.  
Esses tetos estão em contato total com a superfície do líquido, logo sem espaço vapor, e são 
tipicamente construídos em aço Carbono.  
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 Flutuador tipo caixa aberta na parte superior (Metallic Open-Top Bulk-Headed Segmented 

Pan) 
Esses tetos flutuantes internos têm compartimentos periféricos tipo caixas abertas, distribuídas conforme 
necessário, para flutuabilidade.  
Eles estão em contato total com a superfície do líquido, logo sem espaço vapor, reduzindo a 
evaporação, e são tipicamente construídos em aço Carbono. 

 
 Pontão ou pontoon metálico (Metallic Pontoon) 

Esses tetos flutuantes internos têm compartimentos periféricos tipo caixas fechadas metallic closed-top 
bulk-headed, distribuídas conforme necessário, para flutuabilidade.  
Eles estão em contato total com a superfície do líquido, logo sem espaço vapor, reduzindo a 
evaporação, e são tipicamente construídos em aço Carbono. 

 
 Convés ou deck duplo metálico (Metallic Double Deck)  

Os tetos flutuantes internos metálicos de dois conveses ou decks duplos têm compartimentos fechados e 
estanques, entre os dois decks, distribuídos conforme necessário, para flutuabilidade.  
Esses tetos estão em contato total com a superfície do líquido logo sem espaço vapor, reduzindo a 
evaporação e são tipicamente construídos em aço Carbono. 
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 Painel tipo sanduíche de Alumínio ou material composto (Sandwich-Panel/Composite-

Aluminum)  
Esses tetos flutuantes internos são de painéis tipo sanduíche, de liga de Alumínio ou material composto. 
Na maioria das vezes são metálicos e fabricados com duas folhas de Alumínio laminado, cercando uma 
colméia de células ou cavidades adjacentes fechadas, também em Alumínio. 
Essa colméia é que forma os módulos dos compartimentos de flutuabilidade. 
Esses tetos estão em contato total com a superfície do líquido, assim eficazes para fins de controle da 
evaporação. 
No entanto, conforme o alerta no Anexo H do API Std 650, “as células fechadas dentro de um módulo 
podem resultar em acúmulo indetectável. de vapor e gás combustível”. 

 
.                                                                                                        Ilustração dos painéis sanduíche 

 Tipo híbrido (Hybrid) 
Os tetos flutuantes internos híbridos devem, mediante acordo entre o Comprador e o Fabricante, ser 
uma combinação de projeto de pontão de caixas de topo fechadas e compartimentos centrais de topo 
aberto ou fechado para flutuabilidade.  
Esses tetos estão em contato total com a superfície do líquido, assim eficazes para fins de controle da 
evaporação. 
São tipicamente construídos em aço Carbono. 

 
 
Projetos mais comuns de teto flutuante interno 
Os dois tipos mais comuns existentes de teto flutuante interno, que atendem ao Anexo H da 
Norma API-Std 650, são:  
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 Quando fabricado de aço Carbono 
O teto flutuante interno é do tipo pontão ou pontoon metálico (Metallic Pontoon), com divisórias 
radiais herméticas, formando setores de anéis circulares com as placas de topo e de convés, a 
fim de permitir a operação do teto mesmo se 2 (dois) desses compartimentos estiverem 
inundados. 
 

 
 

 
 Quando fabricado de liga de Alumínio 

O teto flutuante interno é do tipo com deck ou convés e flutuadores ou pontoons tipo tubos-
bóia estanques (Metallic Skin & Pontoon-Aluminum), em que o convés é mantido acima do 
nível líquido, apoiado em compartimentos estanques, de forma tubular, que provêm a 
flutuação. 

 

 

 
4.4. Principais acessórios do tanque de teto flutuante interno  
Os principais acessórios do tanque de teto flutuante interno são conforme a ilustração a seguir. 
 

  

 



  

petroblog-Santini                                                                                                        Página 9 de 49 
 

 
 
Cada acessório serve a um propósito distinto para o funcionamento do teto flutuante e é 
descrito com base no que é exigido pela Norma API Std 650. 
Os tanques de teto flutuante interno devem ser fornecidos e instalados, no mínimo, com os 
seguintes acessórios: 

 Dispositivos ou válvulas de alívio de pressão e de alívio de vácuo. 
 O teto flutuante interno deve ser equipado com pernas suportes, que permitem o apoio 

do teto no fundo do tanque, quando o tanque é esvaziado, impedindo-o de mergulhar na 
água residual no fundo do tanque e garantir altura livre, o mais baixa possível 
compatível com os acessórios internos do teto e do costado, ou interferir com 
equipamentos do tanque, como tubulações, aquecedores e agitadores. 
As pernas suportes são afixadas em luvas, reforçadas estruturalmente, em uma única 
altura, locadas de modo a terem cada uma o mesmo carregamento. 

 Dispositivos de equalização elétrica entre o teto flutuante interno e o teto fixo com cabos 
elétricos afixados em ambos os tetos. 

 O teto flutuante interno deve estar equipado com um dispositivo tipo selo periférico de 
vedação para selagem do espaço vapor, entre a parede do costado e o bordo do teto 
flutuante. 
As aberturas no teto flutuante de passagem das colunas suportes do teto fixo suportado 
devem também ser seladas com chapas de material resiliente.  
Ainda assim, os vapores do líquido armazenado escapam através do teto flutuante 
interno e a movimentação, devido ao enchimento, resulta no efeito pistão que expulsa 
os vapores presentes no espaço entre o teto flutuante e o teto fixo, para fora do tanque. 

 Coluna antirrotacional com roletes cilíndricos de material antifaiscante, para evitar a 
rotação do teto flutuante interno, contendo a escotilha de medição de nível e retirada de 
amostra. 

 Sistema de vedação, para a passagem através do teto flutuante, da coluna 
antirrotacional; das colunas de suporte do teto fixo; e para a passagem de tubos 
utilizados nos instrumentos de medição de nível e de temperatura.  

 Pelo menos 1 (uma) boca de visita no teto flutuante interno para possibilitar acesso e 
ventilação interna ao tanque, quando o teto flutuante estiver apoiado em suas pernas-
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suportes para fins de manutenção. Essa boca de visita deve permitir abertura e 
fechamento por ambos os lados e ter uma escada para acesso ao fundo do tanque, 
quando o teto flutuante estiver apoiado no fundo. 

 Aberturas de circulação, localizadas no topo e na periferia do teto fixo, conforme Norma 
API-650 Anexo H. 

 O projeto do teto flutuante interno deve incluir a indicação das alturas máximas e 
mínimas das condições de operação e das condições de teste hidrostático do tanque. 

 Aberturas ou slots contra o extravasamento ou “overflows”, conforme API-650 Anexo H. 
Esses slots de extravasamento, de preferência, construídos em uma placa perfurada do 
próprio costado de forma que permita a livre movimentação do teto flutuante interno, 
sem que o selo de vedação periférico interfira; 
Os slots ou aberturas de transbordamento e instrumentos de alarme de nível alto, 
localizados no costado do tanque devem estar na posição mais alta possível, a fim de 
garantir que o selo de vedação do teto flutuante interno não interfira no suporte das 
vigas radiais próximas ao costado; 

 Sistema de injeção de espuma de combate a fogo. 
 

5. Requisitos para proteção de tanque de teto flutuante interno contra as principais 
ocorrências operacionais 

 Extravasamento do líquido armazenado; 
 Medidas para a remoção da mistura de vapores inflamáveis, no espaço entre 

o teto flutuante interno e o teto fixo, e proteção contra sobrepressão e vácuo 
do tanque em operação;  

 Sobrepressão e vácuo enquanto o teto flutuante interno estiver apoiado no 
fundo do tanque; 

 Proteção contra incêndio; 
 Perdas de produto através dos acessórios do teto flutuante interno; 
 Perdas através do selo periférico de vedação entre o costado e o teto, por 

deformações no costado; 
 Situações mais comuns de risco para o tanque de teto flutuante interno. 

. 
5.1. Extravasamento do líquido armazenado 
O extravasamento do líquido, durante enchimento ou transferência de produto, em um tanque 
de armazenamento, é uma grande preocupação para a indústria do petróleo, por conta dos 
prejuízos financeiros, pelos custos de limpeza e manutenção e pelos danos ao meio ambiente. 
 
Nos tanques de teto fixo e particularmente nos de teto flutuante, devido ao maior grau de 
destruição e prejuízo, há uma preocupação grande quanto ao possível transbordamento, por 
excesso de enchimento, por isso são recomendadas as seguintes soluções: 

 Alarmes de nível alto do produto; 
 Aberturas ou slots no topo do costado de proteção contra o derrame de produto para o 

exterior. 
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 Alarmes de nível alto do produto  
O projeto deve informar as alturas máxima e mínima de operação segura do tanque. 
O Proprietário deve prever dispositivos de alarme apropriados para indicar um aumento do 
nível de líquido no tanque acima dos níveis normal e de proteção contra transbordamento 
(consultar NFPA 30-Flammable and Combustible Liquids Code e API RP 2350-Overfill 
Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities), implementando um processo de controle 
de nível abrangente de prevenção de transbordamento e danos ao tanque. 
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 Aberturas ou slots no topo do costado  
Quando especificado pelo Proprietário, podem ser utilizadas aberturas ou slots no topo do 
costado de emergência para proteger o tanque contra o extravasamento e possíveis danos no 
teto flutuante.  
Porém, aberturas ou slots não devem ser usados como meio primário de detecção de 
incidentes de transbordamento, são considerados dispositivos de segurança para o caso de 
falha da instrumentação de controle de nível.  
Essas aberturas ou slots para proteção do tanque contra o transbordamento são instaladas 
imediatamente após o nível crítico. 
Quando são usados slots de emergência, eles devem ser dimensionados para descarregarem 
o produto nas mesmas taxas de bombeamento do tanque, sem exceder o topo da abertura de 
transbordamento, para que o enchimento excessivo acidental não danifique o tanque ou o teto.  
 

 
 
5.2. Medidas para a remoção da mistura de vapores inflamáveis, no espaço entre o teto 
flutuante interno e o teto fixo, e proteção contra sobrepressão e vácuo do tanque em 
operação  
A proteção do tanque de teto flutuante interno com teto fixo requer a análise conjunta dos dois 
tetos. 
 
No espaço vapor entre os dois tetos, há continuamente uma mistura de vapores e gases 
inflamáveis, pois há constantemente, durante a operação, a vaporização do líquido 
armazenado e entrada de ar, nos eventos de enchimento e esvaziamento.  
 
Porém, o flutuante interno provê muito menos vaporização durante a operação (cerca de 90% a 
menos em relação ao teto fixo), pois o teto flutuante repousa diretamente sobre a superfície do 
líquido. A maior vaporização é durante o período de enchimento, quando o nível de líquido 
ainda não atingiu o teto flutuante, havendo vaporização intensa do líquido, passando os 
vapores para o espaço de vapor entre o teto fixo e o teto flutuante. 
 
Os tanques de teto fixo com flutuante interno, que são projetados de acordo com a Norma API 
Std 650 Anexo H, devem ser protegidos contra a sobrepressão para as condições normais, que 
ocorrem durante a operação, como taxas máximas de enchimento e esvaziamento, mudanças 
de temperatura atmosférica; e para as condições de emergência, resultantes da exposição a 
fogo externo. Esses tanques, de teto fixo e teto flutuante interno, atendem a esse requisito 
quando cumprem as diretrizes de ventilação de circulação do Anexo H da Norma API Std 650. 
A norma API Std 650 Welded Tanks for Oil Storage Annex H - Internal Floating Roofs propõe 
as seguintes formas de proteção contra sobrepressão e vácuo, durante a operação, e remoção 
dos vapores e gases provenientes da vaporização do líquido armazenado, que se acumulam 
no espaço vapor entre os dois tetos.. 
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a. Tanque com aberturas ou respiradores de ventilação na periferia e no topo do teto fixo 
Essas aberturas ou respiradores de ventilação devem ser montadas no teto fixo do tanque de 
forma a garantir um ambiente dentro do tanque, praticamente, livre de mistura explosiva. 
 

 
 
b. Tanque sem aberturas ou respiradores de ventilação e com injeção de gás inerte entre 

os dois tetos. 
 

 Aberturas ou respiradores de circulação periféricos  
Os respiradores periféricos devem estar localizados igualmente distribuídos na periferia do teto 
fixo do tanque, normalmente, em um círculo com raio igual ao do tanque menos dois metros, de 
modo que estejam acima do selo de vedação do teto flutuante interno, quando o tanque for 
cheio. 

Nota: 
A área aberta dos slots de proteção contra o transbordamento de emergência do tanque 
pode ser considerado como contribuinte para o requisito de ventilação de circulação 
periférica, desde que pelo menos 50% da área dos slots permaneçam desobstruídos, 
durante os eventos de transbordamento de emergência. 
 

O espaçamento máximo entre os respiradores deve ser de 10 m (32 pés), com base em um 
arco medido no costado do tanque, mas não deve haver menos de quatro respiradores 
igualmente espaçados, cada um com área líquida aberta maior ou igual a 0,06 m²/metro (0,2 ft² 
/ ft) do diâmetro do tanque. 
 
E a ventilação deve ser distribuída de modo que a soma das áreas líquidas abertas dos 
respiradores dentro de qualquer intervalo de até 10 m (32 pés) seja de pelo menos 0,2 m2 (2,0 
pés2).  
 
Esses respiradores devem ser cobertos com uma tela de malha grossa resistente à corrosão 
(aberturas de 13 mm [1/2 pol.]) e ser providos de uma cobertura (telhadinho) de proteção 
contra intempéries.  
A área fechada da tela deve ser deduzida para se determinar a área de ventilação aberta 
líquida do respirador. 
 
Pelo menos quatro respiradores por tanque devem ser especificados como boca de visita, para 
que possam ser facilmente abertos, e possam atuar como bocas de inspeção e de acesso ao 
interior do tanque, quando o teto estiver flutuando. 
 

 Abertura ou respirador de circulação central  
Um respirador de circulação central com uma área líquida aberta mínima de 30.000 mm2 (50 
pol2) deve ser instalado no topo do teto fixo ou na elevação mais alta possível no teto fixo. 
 
Ele deve ter uma cobertura de proteção contra intempéries e deve ser dotado de uma tela de 
malha grossa resistente à corrosão (aberturas de 13 mm [1/2 pol.]). 
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A área fechada da tela deve ser deduzida para determinar a área líquida de ventilação aberta 
do respirador. 
 

 Tanque sem ventilação de circulação ou tanque hermético  
Para líquidos de baixo Ponto de Fulgor, essa mistura é muito inflamável, e é usual tanque 
fechado, isto é, sem ventilação, e com injeção de gás inerte entre os dois tetos. 
Se as aberturas ou respiradores de circulação não forem instalados, é necessária uma 
inertização com gás (N2 ou CO2) ou outro método aceitável, entre o teto fixo e o teto flutuante, 
para impedir o desenvolvimento de uma mistura de gás e vapores inflamáveis no tanque, entre 
os dois tetos.  
Adicionalmente, há necessidade no teto fixo de Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo com 
Corta-chamas do tipo para fim-de-linha, deflagração atmosférica e combustão contínua (“end-
of-line deflagration flame arrester and endurance burning”) e Tampas de emergência 
calibradas.  
Nota: 

O uso do gás inerte Nitrogênio entre os dois tetos tem o inconveniente do alto custo da reposição 
desse gás, mais os custos da instalação para o recolhimento e disposição desse gás efluente, 
contaminado com vapores do líquido armazenado, que é lançado fora no enchimento do tanque.  
A queima em incinerador desse efluente é uma fonte de NOx na atmosfera, logo abortada pelo meio 
ambiente. 

 
5.3. Proteção contra sobrepressão e vácuo quando o teto flutuante interno está apoiado 
no fundo do tanque 
O teto flutuante interno ao apoiar-se sobre o fundo e enquanto estiver apoiado, até a completa 
flutuação do teto, está sujeito às seguintes ocorrências operacionais. 
  
5.3.1. Risco de geração de vácuo durante o esvaziamento e pressurização durante o 
enchimento do tanque 
Os dispositivos, normalmente utilizados para a proteção do tanque para alívio do vácuo, são as 
válvulas “quebra-vácuo”, que se abrem automaticamente quando o teto flutuante se apóia 
sobre o fundo do tanque, para permitir a entrada de ar no esvaziamento, evitando a formação 
de vácuo. Além disso, permitem a saída da mistura ar, vapores e gases presentes sob o teto 
flutuante, no enchimento do tanque, evitando a sobrepressão interna. 
Uma vez que o teto passa a flutuar sobre o líquido, o dispositivo quebra-vácuo deve manter-se 
fechado.  

 
Esquema de uma válvula quebra-vácuo 
 
5.3.2. Formação de mistura inflamável no espaço de vapor, entre os dois tetos, com a 
entrada de ar, durante o esvaziamento e expulsão dessa mistura vapor, gases e ar, 
durante o enchimento do tanque. 
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Quando o teto flutuante interno deixa de flutuar e se apoia sobre as pernas, os vapores 
gerados, do líquido ainda armazenado, misturam-se com o ar que entra, e essa mistura passa 
pelas válvulas quebra-vácuo, para o espaço vapor entre os dois tetos.  
No espaço vapor, entre os dois tetos, a tendência é a mistura sair pelos respiradores, assim 
que há a subida do teto flutuante, durante o enchimento do tanque.  
Porém, se acontecer um flash de centelhamento ou descarga atmosférica, próxima do tanque, 
essa mistura pode ignitar e é um fogo difícil de combater.  
Daí a importância de durante o ciclo operacional evitar que o teto flutuante se apoie no fundo e 
interromper qualquer enchimento durante as tempestades.  
 
5.4. Proteção contra incêndio  
As ocorrências de incêndios em tanques são, na maioria dos casos, causadas por eletricidade 
estática ou por descargas elétricas atmosféricas. 
 
Porém, conforme a literatura especializada as principais causas mais frequentes, relacionadas 
à ignição seguida de explosão de misturas (hidrocarbonetos + ar), dentro de um tanque de 
armazenamento de líquidos inflamáveis ou combustíveis são: 

 Presença de sulfeto pirofórico no interior do tanque; 
Nota: 

O sulfeto de ferro, também chamado de sulfeto ferroso, é um composto químico de fórmula 
FeS. O sulfeto de ferro, resultado da corrosão do aço pelo Enxofre presente (Fe + S → FeS) 
no produto armazenado, se deposita na superfície interna em forma de pó e é pirofórico, isto  
é, se inflama espontaneamente em presença do ar.  

 Superfície quente causada por descarga elétrica atmosférica sobre o tanque; 
 Execução de serviço de soldagem próxima ao tanque; 
 Eletricidade estática. 

 
Em tanques de teto flutuante interno com fixo teto devem ser observados os critérios da Norma 
ABNT NBR 17505-7, Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis Parte 7: Proteção 
contra incêndio para parques de armazenamento com tanques estacionários, e o sistema deve 
ser dimensionado de acordo com a norma NFPA 11- Standard for Low-, Medium-, and High-
Expansion Foam.  
. 
Os tanques de teto flutuante interno geralmente têm risco de incêndio reduzido e o uso de 
sistemas fixos de supressão de incêndio muitas vezes não é obrigatório.  
No entanto, se forem usados sistemas de supressão de incêndio, certos tipos de teto flutuante 
interno precisam ser avaliados para a necessidade de proteção da superfície total do teto e não 
apenas sobre o espaço-vapor do selo de vedação.  
A Norma NFPA 11 Standard for Low Expansion Foam fornece orientações para avaliação da 
injeção de espuma. 
 
A Norma brasileira ABNT NBR 17505-7 Armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis-Parte 7: Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques 
estacionários fixa as exigências mínimas para os projetos de sistemas de combate a incêndios 
com água e com espuma, destinados a instalações de armazenamento de líquidos inflamáveis 
e combustíveis, contidos em tanques estacionários com capacidade superior a 450L, à pressão 
igual ou inferior a 103,9 kPa (15 psig), medida no topo dos tanques. 
 
Conforme a Norma ABNT NBR 17505-7 a proteção por espuma destes tanques de teto 
flutuante interno deve atender aos seguintes critérios: 

 Os tipos de teto flutuante interno, a seguir, devem ser protegidos por “sistema fixo de 
aplicação de espuma”, com o aplicador instalado no costado e anteparo no teto 
flutuante, para concentrar a proteção no mínimo sobre a coroa, formada pela área da 
vedação teto/costado, dimensionado considerando-se a taxa de aplicação de 12,2 
L/min/m², durante 20 min.  
No caso de utilização de aplicadores sobre o teto, consultar a NFPA 11-Standard for 
Low-, Medium-, and High-Expansion Foam. 
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Tipos teto 

flutuante interno 
Conforme Norma API Std 650 Anexo H 

Teto flutuante 
interno metálico 
tipo convés ou 
deck duplo  
Metallic Double 
Deck  
 

 
Teto flutuante 
interno metálico 
tipo pontão ou 
pontoon 
Metallic Pontoon or 
Metallic Closed-
Top Bulk-Headed 
 

 
Teto flutuante 
interno metálico 
tipo painel 
sanduíche de 
Alumínio ou 
material composto  
Sandwich-
Panel/Composite-
Aluminum  

 
Teto flutuante 
interno metálico 
tipo híbrido 
Hybrid 
 

 
 

 Para os demais tipos de teto flutuante interno, deve ser considerada a área total da 
superfície líquida, utilizando-se os mesmos critérios para os tanques de teto fixo de mesmo 
diâmetro. 
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Teto flutuante interno 
metálico com deck ou 
convés e flutuadores 
ou pontoons tipo 
tubos-bóia estanques  
Metallic Skin & 
Pontoon-Aluminum 
 

 
Teto flutuante interno 
metálico tipo panela  
Metallic Pan  
 

 
Teto flutuante interno 
metálico tipo caixa 
aberta na parte 
superior  
Metallic Open-Top 
Bulk-Headed 
Segmented Pan 
 

 
 

 
Ilustração do sistema fixo de aplicação de espuma em teto flutuante interno 

 



  

petroblog-Santini                                                                                                        Página 18 de 49 
 

 
Ilustração da montagem da câmara de espuma no teto flutuante 

 

 
Figura ilustrativa do anteparo em toda a volta do teto flutuante, com aberturas que permitam sair 

a água, mantendo a espuma de combate ao fogo sobre o selo, na ocasião de fogo 
A Norma API RP 2003 Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray 
Currents especifica as medidas importantes para prevenir incêndios causados por eletricidade 
estática ou por descargas elétricas atmosféricas. 
 
E a Norma API RP 2021 Management of Atmospheric Storage Tank Fires apresenta algumas 
recomendações para avaliação de acidentes ocorridos com tanques, bem como uma listagem 
de itens para investigações.  
Esta publicação é baseada na experiência de usuários e enfatiza o planejamento, a 
preparação, a estratégia e as diretrizes táticas, para o combate de incêndio em tanques de 
armazenamento atmosférico, de líquido inflamável e combustível. É ainda fornecido um 
esquema da análise dos agentes químicos de combate a incêndio, com ênfase na espuma. 
 
5.5. Perdas de produto através dos acessórios do teto flutuante interno  
As perdas ocorrem principalmente através da fuga de vapor por:  

 Folgas do selo de vedação do espaço vapor, entre o costado e o teto; 
 Evaporação da película líquida que fica aderente à parede molhada no costado;  

 Vazamento do espaço vapor acima 
da superfície de líquido 

Vazamento de vapor do óleo que molha o 
costado internamente 
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Ilustração dos vazamentos que o selo de vedação deve restringir 
 

 Aberturas de passagem nas colunas de sustentação do teto fixo;  

 
 

 Acessórios do teto flutuante: dispositivos de válvulas quebra-vácuo, luvas-guias das 
pernas suportes do teto, coluna antirrotacional; 

 Também acontecem fugas de vapor pelas emendas do convés, com ligação 
aparafusada, como é o caso dos tetos internos fabricados com ligas de Alumínio. 
 

5.6. Perdas através do selo periférico de vedação entre o costado e o teto por 
deformações no costado 
As maiores perdas no tanque de teto flutuante interno ocorrem pelo selo de vedação do espaço 
vapor entre o costado e o teto flutuante. 
 
Nota: 

O selo de vedação periférico, sobre o espaço de vapor, entre o teto flutuante e costado, existe 
para reduzir as emissões evaporativas do produto armazenado e evitar o eventual choque do teto 
flutuante com o costado do tanque, que poderia gerar alguma faísca.  

 
Os selos periféricos de vedação de utilização mais comuns em teto flutuante interno são os 
seguintes: 
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Selo primário de sapata deslizante Selo primário de espuma Selo primário Petrobras PW 

   
 
No teto flutuante interno, como a evaporação do produto é baixa, não é usado o selo 
secundário, somente o primário. 
O maior inconveniente, que leva à perda da vedação, é a deformação do costado do tanque, e 
cada selo se adapta melhor ou pior a esse problema. 
O que melhor se adapta é o selo com sapatas deslizantes, pois a sapata sendo uma chapa 
comprida, acaba por compensar a deformação localizada, porém, tem o inconveniente do maior 
preço.  
Já o selo de espuma se desgasta rapidamente, pelo atrito com o costado. 
Por fim, o selo PW, desenvolvido pela Petrobras, apesar de não ser tão eficiente quanto os 
outros selos, é aceitável, devido ao baixo volume de vaporização do líquido armazenado, em 
tanques de teto flutuante interno. 
  

Selo primário de espuma Selo primário Petrobras PW Selo primário de sapata 
deslizante 

   
 
5.7. Situações mais comuns de risco para o tanque de teto flutuante interno 

Há certas situações em que o tanque de teto flutuante interno apresenta maior risco: 
a. Permitir que a tampa da boca de visita dos compartimentos dos tetos tipos pontoon, 

double deck e híbrido permaneça aberta; 
b. Manter em operação o teto flutuante apoiado sobre o fundo; 
c. Risco de situações operacionais rotineiras; 
d. Operar tanques com teto furado e/ou com regiões de baixa espessura. 

 
a- Risco de tampa da boca de visita dos compartimentos aberta  
É um risco o costume de deixar aberta a tampa da boca de visita dos compartimentos ou 
flutuadores, dos tetos tipos pontoon, double deck e híbrido, por onde pode haver a entrada 
de produto por furo ou trinca passante. 
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       Recomendação: 
 Construir compartimentos estanques – flutuadores - para os tetos flutuantes internos 

pontoon, double deck e híbrido, cada um com sua própria boca de visita; 
 Prover a tampa da boca de visita com fechamento mecânico, isto é, junta de vedação e 

parafusos para aperto. 
Em muitos projetos a tampa destas bocas de visita dos compartimentos é simplesmente 
apoiada e, em caso de furo ou trinca passante no compartimento, pode acontecer a 
entrada e o acúmulo do produto armazenado, chegando mesmo a extravasar para o 
restante do teto ou propiciar o afundamento do teto flutuante. Quando a tampa é 
aparafusada e vedada, o ar aprisionado mantém o compartimento estanque. 

 
            Figura de boca de visita flangeada para compartimento de teto flutuante 
 

b- Risco de manter em operação o teto flutuante apoiado sobre o fundo  
A operação com o teto flutuante interno apoiado sobre o fundo é também outra ocasião 
de risco, devido ao espaço de vapor que é gerado sob o teto, e a abertura dos 
dispositivos de alívio de vácuo, que liberam a mistura inflamável para cima do teto. 
O risco de ignição aumenta quando o teto flutuante está apoiado sobre as pernas no 
fundo do tanque, pois imediatamente se desenvolve um espaço de vapor abaixo do 
teto. Durante o enchimento, ocorre o efeito pistão do teto flutuante, empurrando estes 
vapores para o espaço entre os dois tetos. 
Esse risco pode ser minimizado não apoiando o teto sobre as pernas durante a 
operação normal, prinvipalmente na ocorrência de tempestades, e evitando o início de 
enchimento no caso de uma tempestade com raios. 

      Recomendação: 
 Minimizar as situações de apoio do teto em operação; 
 Não proceder ao enchimento do tanque durante as tempestades. 

 
c- Risco de situações operacionais rotineiras 

      Recomendação: 
 Garantir que a escotilha de medição de nível está fechada; 
 O início do bombeamento do produto para o tanque deve ser lento, velocidade da 

ordem de 1m/s, para evitar a formação de esguichos, névoas e causar a mínima 
agitação dos sedimentos no fundo do tanque, até que o teto interno flutue totalmente. 

 Evitar o bombeamento multifásico com sólidos em suspensão, bolsões de ar e água 
      dispersos no fluido; 
 A prática de limpar a linha de enchimento com ar comprimido é proibida para os casos 

de produtos inflamáveis ou combustíveis; 
 O uso de misturadores ou agitadores mecânicos ou de jato (de ar ou de vapor), para 

“blending” em serviço, deve ser feito somente após o teto estar flutuando e eliminado o 
espaço de vapor sob o teto; 

 A escotilha para medição e amostragem deve ser instalada no topo do tubo ou coluna 
antirrotacional, que deve ter o corpo perfurado, ao longo do comprimento e conectado 
ao fundo e ao topo do tanque. 
Os dispositivos para medição e coleta de amostra devem ser completamente condutivos 
ou completamente não condutivos, tanto o dispositivo como o cabo de suspensão.  
Os dispositivos condutores devem ser eletricamente conectados à escotilha de medição 
do tanque, durante o uso. A tampa da escotilha deve estar conectada ao tanque com 
cabo elétrico. 
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No caso de medição automática de nível com flutuador ou bóia, as guias devem ser de 
material condutivo e eletromecanicamente conectado ao tanque.   

 Os procedimentos e métodos para purga, de vapores e gases contidos no volume  
      interno do tanque e limpeza com vapor, água ou solvente, podem ser encontrados na  
      Norma API Std 2015 Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum. Storage  
      Tanks...            
 Deixar o tanque em repouso durante algum tempo (mínimo de 30 minutos), para 

permitir a dissipação de cargas eletrostáticas, antes de se introduzir objetos, tais como 
trenas de medição, termômetros e coletor de amostras, pois durante a operação de 
enchimento do tanque uma carga eletrostática pode acumular-se sobre o produto. 

 Na manutenção, durante a limpeza do tanque com jato abrasivo é gerada uma carga  
           eletrostática pelo fluxo dentro da bomba e da mangueira. Por isso, deve ser 
           providenciada uma ligação elétrica entre o bocal do jato e a superfície sendo limpa, que 
           deve estar aterrada. 
           Outra precaução é que a malha metálica externa da mangueira não gere centelhas  
           entre a própria mangueira e os objetos metálicos no solo. 
        
        d- Risco de operar tanques com teto furado e/ou com regiões de baixa espessura  
        A operação de tanques de teto flutuante com teto fixo, que apresenta furos ou regiões de 

baixa espessura no teto fixo inferiores a 4 mm, é proibido pela norma ABNT NBR-5419, 
pois há risco de as descargas elétricas atmosféricas furarem ou causarem ponto quente e 
resultar em fogo 

      Recomendação: 
 Assegurar o bom estado de manutenção do teto do tanque, avaliando-o com inspeções 

e manutenções periódicas. 
 

6. Requisitos para proteção de tanque de teto flutuante interno contra as principais 
ocorrências ambientais  

 Proteção contra o centelhamento entre componentes do tanque, gerado 
por eletricidade estática acumulada; 

 Proteção contra o fogo devido a descargas atmosféricas de nuvens 
eletricamente carregadas. 

 
6.1. Proteção contra o centelhamento, entre componentes do tanque, gerado por 
eletricidade estática  
Uma causa importante de acidentes com fogo interno e explosão é o centelhamento no interior 
do tanque, entre os acessórios e a superfície do produto, e nos tanques com teto flutuante 
entre o costado e o teto.  
 
No caso do teto flutuante interno, a preocupação é a proteção contra a eventualidade de fogo 
interno, causado por geração e acúmulo de energia elétrica estática, ou seja, de alguma faísca 
no interior do espaço vapor entre os dois tetos.  
 
A eletricidade estática, que chega ao tanque, é gerada, principalmente, no atrito do fluxo de 
líquidos que fluem através das tubulações, para o interior do tanque. A Norma API RP 2003 
Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning and Stray Currents, determina os 
procedimentos seguros contra a geração e a ignição de mistura inflamável, por eletricidade 
estática. 
 
A equalização do potencial elétrico em toda a superfície metálica do tanque é a forma de 
impedir o centelhamento e, comitantemente, o aterramento elétrico do tanque. 
Os tanques devem ser aterrados para escoamento para a terra das correntes elétricas de 
descargas atmosféricas, bem como para evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas, que possam 
causar centelhamento. 
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Conforme a Norma ABNT NBR 5419: “O teto flutuante deve ser eletromecanicamente ligado ao 
corpo do tanque, por meio de condutores flexíveis ligadas aos bordos do tanque e ao topo do 
teto flutuante”. 

Nota 
“Esta ligação serve principalmente para equalização de potencial e, em caso de impacto de uma 
descarga atmosférica, não impede a ignição de uma mistura inflamável eventualmente presente 
no tanque.” 

 
Pela Norma ABNT NBR 5419 os tanques de teto metálico flutuante são considerados 
autoprotegidos, desde que contemplem simultaneamente os seguintes requisitos: 

1. Todas as juntas entre as chapas metálicas do teto, costado e fundo, devem ser 
soldadas; 

2. As tubulações externas ligadas aos bocais do tanque devem ser conectadas a um 
sistema de aterramento elétrico; 

3. Os demais bocais ligados a acessórios, instrumentos, tubos que se projetam para o     
interior do tanque, amostradores de produto, medidores de temperatura e de nível, 
agitadores e misturadores, que não são ligados a tubulações externas, logo sendo 
possíveis fontes promotoras de centelhamento, conforme Norma API RP 2003, devem 
ter ligação eletromecânica com o costado ou teto do tanque, no ponto de entrada, de 
modo a assegurar equalização de potencial; 

4. Nos bocais ligados a acessórios, instrumentos, amostradores do produto, deve haver 
ligação elétrica com o costado ou teto do tanque;  

5. Prover a conexão eletromecânica com o tanque de componentes ou internos flutuantes 
na superfície do produto, como sucção flutuante, flutuador ou bóia de medição de nível. 

6. Os motores elétricos de misturadores e agitadores devem ter aterramento 
independente. 

7. O teto flutuante interno deve ter conexão elétrica contínua com o costado ou teto fixo do 
tanque; 

8. O tanque deve estar devidamente aterrado para propagar a descarga elétrica para o 
solo. 

9. O teto fixo não deve ter revestimento com material isolante elétrico. 
Nota: 

Conforme a Norma ABNT NBR 5419, “1 mm de asfalto, 0,5 mm de PVC ou camada de 
pintura para proteção contra corrosão ou com função de acabamento não são considerados 
com o isolante para correntes impulsivas.". 

10. O teto fixo de aço Carbono ou aço Inoxidável deve ter uma espessura de chapa mínima 
de 4 mm, para prevenir o ponto quente e impedir perfuração, em qualquer região do 
teto, devido à incidência de descarga elétrica atmosférica, e deve ser construído de 
chapas totalmente soldadas. 

 
Nota:  

Em caso de teto fixo de domos geodésico de Alumínio, a espessura mínima das chapas de 
Alumínio, conforme Norma brasileira ABNT NBR 5419, deve ser de 7 mm. 

11. Manter em boas condições físicas todas as conexões para equalização do potencial 
elétrico do tanque. 

 
Se o tanque não satisfizer qualquer desses itens ele não pode ser considerado auto-protegido. 
Há, então, necessidade de se avaliar o risco do tanque, conforme o procedimento da Norma 
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NFPA 780 e verificar se o tanque precisa de um Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA), do tipo “captores externos ou para-raios”. 
Caso um SPDA seja requerido, atender às prescrições da Norma ABNT NBR 5419 para projeto 
e instalação. 
Nota: 

Conforme a Norma ABNT NBR 5419 o teto é um captor natural, no caso de ser atingido por raios, 
se não for revestido de material isolante elétrico (não se considera isolante “1 mm de asfalto, 0,5 
mm de PVC ou camada de pintura para proteção contra corrosão ou com função de acabamento”). 
Quando o teto tem isolamento elétrico, o tanque é considerado como não condutivo.  Nessa 
situação, não é um bom condutor das descargas elétricas, sendo necessário instalar um SPDA-
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou seja, para-raios, por cima do tanque e 
ligado ao topo do costado, para drenar as descargas atmosféricas para o sistema de aterramento do 
tanque. O projeto de sistemas condutores de para-raios é descrito nas Normas ABNT NBR 5419 e 
NFPA 780. 

 
6.1.1. Equalização do potencial elétrico do teto flutuante interno para proteção contra o 
centelhamento de carga eletrostática 
A possibilidade de centelha elétrica, entre a superfície do líquido e os componentes do tanque 
(costado, suportes do teto, projeções internas de tubos e instrumentos metálicos, ou objetos 
flutuantes) imersos no espaço de vapor, é um risco sempre presente. 
A equalização de potencial elétrico do teto flutuante interno deve ser conforme a Norma API 
Std 650 Anexo H.  
O teto flutuante interno deve ser eletricamente conectado ao tanque, de preferência ao teto fixo 
do tanque. 

a. Todas as partes condutoras do teto flutuante interno devem ser eletricamente 
interconectadas e ligadas à estrutura externa do tanque. 

b. As tiras metálicas colocadas na periferia do teto flutuante e atritando contra o costado, 
conhecidas como shunts de ligação elétrica devem ser evitadas, pois, com o tempo de 
uso perdem o contato com o costado, tornando-se fontes de centelhamento. 

c. Utilizar cabos metálicos flexíveis conectando o teto flutuante interno com o teto fixo, um 
mínimo de dois, uniformemente distribuídos. Atentar para a resistência mecânica, a 
resistência à corrosão, a flexibilidade da instalação aos movimentos do teto flutuante e o 
tempo previsto de vida operacional, entre paradas. A capacidade do dispositivo de 
conduzir a corrente eletrostática deve ser conforme estabelecido na Norma da National 
Fire Protection Association NFPA 780. Standard for the Installation of Lightning 
Protection Systems.  
Nota: 

Uma boa prática é instalar cabos condutores elétricos conectados entre o teto flutuante e o 
costado, pelo menos a cada 20 a 30 metros, com o mínimo de 4 pontos, (dependendo das 
dimensões do tanque), ao redor da circunferência do tanque. Esses condutores devem ser os 
mais curtos possíveis, espaçados uniformemente ao longo do perímetro do teto e ser 
instalados de forma que não formem laços (loops), decorrentes da movimentação do teto 
flutuante, e se embarassem ou prendam em algum acessório do teto. 
Esta configuração é considerada uma boa prática para conectar eletricamente o teto flutuante 
ao costado, de instalação relativamente fácil e baixo custo e pode ser implementada 
rapidamente. 
É conhecida como “conjunto de aterramento retrátil (RGA- Retractable Grounding Assembly 
desenvolvido pela empresa Lightning Eliminators & Consultants, Inc – LEC” e se constitui de 
um cabo condutor autorretrátil metálico, enrolado em uma roldana retrátil, desenvolvido 
especificamente para teto flutuante.  
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Foto do sistema retrátil RGA com cabo e roldana desenvolvido pela empresa Lightning 
Eliminators & Consultants, Inc. 
d. A tampa removível de acessórios como escotilhas, bocas de visita, dispositivos de alívio 

de pressão e outras aberturas, que existem no teto flutuante interno, deve ser 
eletricamente conectada ao teto flutuante interno, para evitar a geração de faíscas de 
eletricidade estática ao ser removida para abertura do acessório. 

e. O teto flutuante é considerado intrinsicamente seguro com relação às correntes     
eletrostáticas, somente enquanto está flutuando, e se for construído de material 
condutivo, isto é, metálico e a ligação elétrica contínua do teto com o costado é 
assegurada. 

 
6.1.2. Aterramento elétrico do tanque 
O tanque deve ser convenientemente aterrado eletricamente. 
É fundamental garantir a conexão eletromecânica de todos os componentes internos e 
externos do tanque, com o costado ou teto do tanque, inclusive das tubulações conectadas aos 
bocais.     
A continuidade da ligação elétrica entre bocais e acessórios é um fator importante a considerar, 
para o efetivo aterramento.  
A ligação elétrica entre os flanges, apesar do isolamento dado pela junta de vedação, é 
assegurada pelos parafusos e porcas. No entanto, se os parafusos estiverem pintados, a 
ligação elétrica fica prejudicada. 
Nesta situação ou se remove completamente toda a tinta dos estojos e porcas (mais seguro), 
ou se instala arruelas lisas com fio elétrico soldado, em ambas os lados da ligação flangeada, 
em pelo menos dois dos estojos. 
Portanto, a verificação periódica do estado físico da continuidade da ligação elétrica dada pelos 
parafusos e pelos cabos especialmente interligados (caso de instrumentos e de tubulações 
internas), é importantíssima. 
 
A verificação periódica da resistividade do solo no local do aterramento elétrico também é 
fundamental. 
 
Assim, a inspeção e a revisão periódica do estado físico das ligações e da resistividade do solo 
no local do aterramento elétrico são fundamentais. 
 
A possibilidade da descarga elétrica, entre a superfície do líquido e os componentes do tanque 
(costado, suportes do teto, projeções internas de tubos e instrumentos metálicos, ou objetos 
flutuantes) imersos no espaço de vapor, é um risco sempre presente. 
A análise da segurança da operação deve ser tão mais rigorosa quanto mais próxima estão as 
condições de operação do fluido armazenado, dos limites de inflamabilidade da mistura vapor + 
ar esperada no espaço de vapor, sobre a superfície do produto. 
 
As seguintes precauções devem ser atendidas, para a garantia da equalização e impedimento 
de centelhas e faíscas no tanque: 

a. As tubulações externas ligadas aos bocais do tanque devem ser eletromecanicamente 
conectadas ao tanque e serem eletricamente contínuas e ligadas a um sistema de 
aterramento elétrico; 
b. Os demais bocais ligados a acessórios, instrumentos, tubos que se projetam para o     
interior do tanque, amostradores de produto, medidores de temperatura e de nível, 
agitadores e misturadores, que não são ligados a tubulações externas, logo sendo 
possíveis fontes promotoras de centelhamento, conforme API RP 2003 devem ter ligação 
eletromecânica com o costado ou teto do tanque; 
c. A tampa removível de acessórios como escotilhas, bocas de visita, dispositivos de alívio 
de pressão e outras aberturas, que existem no teto flutuante interno, deve ser 
eletricamente conectada ao teto flutuante interno, para evitar a geração de faíscas de 
eletricidade estática ao ser removida para abertura do acessório. 
d. Prover a conexão eletromecânica com o tanque de componentes ou internos flutuantes 
na superfície do produto, como sucção flutuante, flutuador ou bóia de medição de nível. 
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e. Manter em boas condições físicas todas as conexões para equalização do potencial 
elétrico do tanque. 
f. O teto flutuante é considerado intrinsicamente seguro com relação às correntes     
eletrostáticas, somente enquanto está flutuando, se for construído de material condutivo, 
isto é, metálico e a ligação elétrica contínua do teto com o costado é assegurada. 
g. Os motores elétricos de misturadores e agitadores devem ter aterramento 
independente. 
h. Para as ligações eletromecânicas usar cabos elétricos, não usar correntes metálicas 
para essa finalidade. 
f- Usar tubo difusor na entrada de produto no interior do tanque que evita a entrada em 
forma de jato de líquido. 

 
6.1.3. Recomendações práticas para reduzir o risco de centelhamento por carga 
eletrostática no interior do tanque  
A carga eletrostática deve escoar continuamente do líquido que é admitido no tanque, que vem 
carregado eletricamente, isto é, haver a dissipação imediata da energia, caso contrário há a 
acumulação de carga elétrica.  
A tendência à dissipação da carga elétrica gerada em um líquido é função de: 

a. Condutividade elétrica do líquido; 
b. Condutividade elétrica do reservatório que o contém; 
c. Capacidade de o reservatório drenar a carga elétrica transferida, isto é, efetividade do 

aterramento elétrico.  
 

 Condutividade elétrica do líquido armazenado 
Em um reservatório metálico, bom condutor e bem aterrado, a capacidade de dissipar a carga 
elétrica gerada no liquido é, pois, função somente da condutividade do líquido. 
Geralmente, líquidos com condutividade maior que 50 pS/m não acumulam carga estática se o 
reservatório é metálico e bem aterrado, pois a carga é dissipada logo que gerada,.  
Verificar a condutividade elétrica do líquido armazenado conforme tabela da Norma API RP 
2003 a seguir. 

  
Condutividade de principais líquidos derivados do petróleo, conforme Norma API RP 2003 

 
A equalização do potencial elétrico em toda a superfície metálica do tanque é a forma de 
impedir o acúmulo localizado de carga eletrostática e o risco de centelhamento. 
 
Há certas partes ou componentes metálicos que se projetam ao interior do tanque, que podem 
promover a faísca ou centelha. São chamados de “promotores ou facilitadores de centelha” e é 
qualquer objeto condutor, aterrado ou não, que se projeta no interior do espaço com vapor do 
tanque, suficientemente próximo e acima da superfície do líquido que está subindo ou 
estacionado.  Por exemplo:  
a- Perfis tipo “debris” ou dispositivos de auxiliares de fabricação e montagem do tanque, dentro 
do reservatório;  
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b- Poços de termopares de temperatura, bóia e dispositivo de fixação de indicador de nível, 
sensores de nível alto e tomadas de amostradores;  
c- Fitas de medição de nível, garrafas de amostragem ou termômetros que são introduzidos no 
espaço com vapor do tanque.  
Estes “promotores ou facilitadores de centelha” devem também estar conectados eletricamente 
à superfície metálica do tanque.  
 

 Limites de inflamabilidade da mistura vapor + ar  
A análise da segurança das condições de operação, do líquido armazenado, deve ser tão mais 
rigorosa quanto mais próximas estão dos limites de inflamabilidade da mistura vapor + ar 
esperada no espaço de vapor, sobre a superfície do produto.  
É recomendável que a temperatura do produto armazenado seja inferior ou superior ao seu 
ponto de fulgor em pelo menos 15ºC a 20ºC. 
Verificar a faixa dos limites de inflamabilidade da mistura vapor + ar, do produto no espaço de 
vapor do tanque, em função da pressão de vapor e da temperatura de armazenamento (Norma 
API RP-2003 Fig. 2), para definir as condições do armazenamento. 

 
Gráfico de inflamabilidade da mistura em função da temperatura e da pressão  

de vapor do produto 
 

 Bombeamento durante o enchimento 
O início do bombeamento do produto para o tanque deve ser lento, com velocidade da ordem 
de 1m/s, para evitar a formação de esguichos, névoas e causar a mínima agitação dos 
sedimentos no fundo do tanque. 
No caso de teto flutuante, a limitação da velocidade do fluxo em 1 m/s deve ser mantida até 
que o teto flutue totalmente. 
Após este enchimento inicial, a velocidade de fluxo máxima deve ser da ordem de 7 a 10m/s. 
Evitar o bombeamento multifásico com sólidos, bolsões de ar ou água dispersos no fluido, se 
muito necessário reduzir a velocidade do enchimento. 
Não é permitida a utilização de misturadores mecânicos ou de jato (de ar ou de vapor), 
enquanto não estiverem submersos no líquido, pois podem gerar carga eletrostática na 
superfície, pela movimentação do produto.  
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Evitar operações de mistura “blending” durante o enchimento. 
Após o enchimento, deixar em descanso o tanque durante o tempo de residência necessário, 
para possibilitar o equilíbrio eletrostático entre a superfície do produto armazenado e o tanque. 
Após o tanque cheio, aguardar tempo suficiente para que as cargas elétricas escoem pelo 
aterramento, antes de amostrar ou medir o nível do produto. 
 

 Tubo difusor ou acalmador na entrada de produto no interior do tanque que evita 
a entrada em forma a de jato de líquido 

O bocal de entrada deve estar o mais próximo possível do fundo do tanque. 
De forma alguma usar bocal elevado, descarregando sobre a superfície do líquido. 
É recomendável usar tubo difusor na entrada de produto, no interior do tanque, pois, evita a 
entrada em forma de jato de líquido. 
Difusor é um tubo com rasgos (”slots”) conectado ao bocal de entrada do líquido, se 
estendendo até no mínimo o centro do tanque, com o mesmo diâmetro da tubulação de 
entrada, para distribuir e acalmar a entrada do líquido no tanque. 
 

 
Tubo difusor ou acalmador na entrada de produto no tanque 

 
 Purga e limpeza de tanques para manutenção 

A 1ª providência para a limpeza interna do tanque é a purga do vapor contido. 
Os procedimentos e métodos para purga do vapor contido no volume interno do tanque e 
posterior limpeza com vapor, água ou solvente, podem ser encontrados na norma API Std 
2015-Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks. 
Durante a limpeza do tanque com jato abrasivo é gerada uma carga eletrostática pelo fluxo 
dentro da bomba e da mangueira. Por isso, deve ser providenciada uma ligação elétrica entre o 
bocal do jato e a superfície sendo limpa, que deve estar aterrada. 
Outra precaução é que a malha metálica externa da mangueira não gere centelhas entre a 
mangueira e os objetos metálicos no solo. 
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A limpeza das tubulações e dos dutos deve ser com água ou vapor d’água, nunca utilizar ar 
comprimido. 
 

 Medição de nível e coleta de amostras 
Os dispositivos para coleta de amostra e de medição devem ser completamente condutivos ou 
completamente não condutivos, tanto o dispositivo como o cabo de suspensão. Os dispositivos 
condutores devem ser eletricamente conectados à escotilha de medição do tanque, durante o 
uso. No caso de medição automática de nível com flutuador ou boia, as guias devem ser de 
material condutivo e eletromecanicamente conectado ao tanque.   
Deixar o tanque em repouso durante algum tempo (mínimo de 30 minutos), para permitir a 
dissipação de cargas eletrostáticas, antes de se introduzir objetos, tais como trenas de 
medição, termômetros e coletor de amostras, pois durante a operação de enchimento do 
tanque uma carga eletrostática pode acumular-se sobre o produto. 

 Adição de produto para elevar a condutividade elétrica do produto líquido 
Se a condutividade elétrica do líquido é baixa, menor que 50 pS/m, há a geração de cargas 
eletrostáticas por fricção do líquido, no duto ou tubulação de entrada, sendo necessário 
adicionar aditivo anti-eletroestatico para aumentar a condutividade do fluido. 
Nota:  

A publicação Norma API RP 2003-Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and 
Stray Currents estabelece que em líquidos de condutividade acima de 50 pS/m, as cargas 
eletrostáticas se dissipam tão rápido quanto elas são geradas.  

 
Como, normalmente, o líquido está carregado positivamente e as partes metálicas do tanque, 
negativamente, podem acontecer as centelhas.  
 
Caso a condutividade elétrica do produto seja suficientemente alta, as cargas eletrostáticas são 
dissipadas rapidamente, para o costado e daí para a malha de aterramento do tanque, evitando 
o seu acúmulo e minimizando o risco potencial de incêndio durante o manuseio e a 
transferência do produto líquido.  
Nota:  

A condutividade elétrica consiste na habilidade do produto líquido em dissipar cargas 
eventualmente geradas durante a transferência do produto.  

 
Quanto mais baixa for a condutividade elétrica menor habilidade terá o produto de dissipar as 
cargas elétricas e por isto maior será o risco de incêndio devido à geração e descarga da 
eletricidade estática.  
Para aumentar a condutividade elétrica do produto há aditivos dissipadores de cargas 
estáticas, logo sistemas de injeção de dissipador devem ser instalados em tanques que 
armazenam produtos líquidos inflamáveis ou combustíveis.  
Nota: 

Um Picossiemens por metro (pS/m) é uma fração decimal da unidade SI  de condutividade 
elétrica: Siemens por metro: 1 pS/ m = 10-12 S/m. 
A condutividade elétrica tem sido utilizada no controle de segurança de combustíveis.  
No querosene de aviação-QAV, geralmente são adicionados aditivos dissipadores estáticos, para 
prevenir ignição a partir de descargas elétricas durante o reabastecimento de aeronaves.  
No óleo diesel, o valor mínimo de condutividade elétrica é de 50 pS/m para que não seja criada 
uma descarga estática. Porém, com o diesel de baixo teor de enxofre (DBTE) que tem sido 
utilizado, a remoção de enxofre tende a diminuir a condutividade elétrica. Assim, se tem 
especificado aditivo específico para aumentar a condutividade elétrica do óleo diesel a valores 
aceitáveis acima de 50 pS/m. 

 
6.2. Proteção contra o fogo devido a descargas atmosféricas de nuvens eletricamente 
carregadas  
Os tetos flutuantes internos de metal são inerentemente protegidos contra a ignição provocada 
por descarga elétrica atmosférica, devido ao fenômeno da “gaiola de Faraday”, em que 
qualquer corrente elétrica induzida ou descarregando sobre o teto fixo, fica restrita à superfície 
externa do tanque. 
Nota: 
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Onde tetos fixos são instalados sobre tanques de teto flutuante, o problema de raios pode ser 
aliviado consideravelmente, mas apenas se o teto fixo for eletricamente condutor, suficientemente 
espesso para eliminar perfurações e pontos quentes, e o espaço acima do teto flutuante for mantido 
livre de uma mistura inflamável.  

 
Assim, o teto flutuante interno não precisaria de ligação elétrica com o tanque, para proteção 
contra raios, porém requer a sua conexão elétrica com o costado ou teto fixo do tanque, para 
proteção contra as cargas eletrostáticas. 
 
No entanto, há o risco de entrada de fogo externo no tanque, pois teto fixo possui respiradores 
abertos para o ambiente externo.  
Portanto, é importante que a formação de mistura inflamável, entre o teto flutuante e o teto fixo, 
seja minimizada, com os seguintes procedimentos: 

 Provendo estanqueidade no espaço anular entre o teto flutuante e o costado; 
 Evitando apoiar o teto flutuante durante a operação normal; 
 Testando rotineiramente os espaços de vapor para verificar a inflamabilidade da 

mistura; 
 Não procedendo ao enchimento do tanque durante tempestades com descargas 

atmosféricas. 
 
Com relação ao teto fixo do tanque flutuante interno, ele está sujeito à descarga elétrica direta 
(suficiente para fundir e perfurar superfícies metálicas de baixa espessura), ou à descarga 
vizinha ou indireta, que induz corrente elétrica no tanque, ocasionando centelhas ou 
faiscamento interno, em partes que não estejam eletricamente ligadas ao tanque. 
Ambas podem levar à ignição e à explosão de misturas inflamáveis presentes no tanque. 
 
A corrente de uma descarga elétrica  atmosférica se desloca apenas pela superfície superior do 
teto metálico.  
Porém, quando o teto é construído totalmente por material isolante elétrico ou revestido 
externamente de isolante elétrico ou tem metal insuficiente para ser um condutor de raios, pode 
ser necessário instalar condutores metálicos de raios por cima do tanque, ligados ao topo do 
costado com saída para a rede de aterramento elétrico, para evitar danos por raios ao tanque. 
 
O teto metálico do tanque é considerado um captor natural dos raios atmosféricos e a corrente 
elétrica do raio se desloca apenas pela superfície superior do teto metálico, em direção à borda 
do teto e passa através do costado até a malha de aterramento.  
 

Porém, caso haja algum revestimento isolante elétrico sobre o teto, ele não desempenha 
nenhum papel no processo de transferência de correntes elétricas no tanque para o sistema de 
aterramento, portanto, para essa finalidade, é considerado um isolante.  
Nota: 

Conforme a Norma brasileira ABNT NBR 5419-3 Proteção contra descargas atmosféricas,  
Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida, o teto metálico só é considerado um captor 
natural, no caso de ser atingido por raios, se atender as seguintes condições: 
 a) chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que:  
— a continuidade elétrica entre as diversas partes seja feita de forma duradoura (por exemplo, solda forte, 
caldeamento, frisamento, costurado, aparafusado ou conectado com parafuso e porca);  
— a espessura da chapa metálica não seja menor que o valor fornecido na Tabela a seguir: 
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— elas não sejam revestidas com material isolante. 
Nota da NBR 5419: 
1 mm de asfalto, 0,5 mm de PVC ou camada de pintura para proteção contra corrosão ou com função de 
acabamento não são considerados como isolante para correntes impulsivas. 
 

Quando o teto flutuante for revestido de material isolante elétrico, o tanque é considerado como 
não condutivo. Nessa situação, não é um bom condutor das descargas elétricas, sendo 
necessário instalar um SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou seja, 
para-raios, por cima do tanque e ligado ao topo do costado, para drenar as descargas 
atmosféricas para o sistema de aterramento do tanque.  
O projeto de sistemas condutores de para-raios é descrito nas Normas ABNT NBR 5419 e 
NFPA 780. 
 
 SPDA-Proteção contra descargas atmosféricas 

A corrente de uma descarga elétrica atmosférica se desloca pela superfície superior do teto  
metálico, quando ele é eletricamente condutor, isto é, um captor natural de raios.  
Pela Norma brasileira ABNT NBR 5419 o teto metálico é um captor natural, no caso de  
ser atingido por raios, se for fabricado de material metálico, com espessura acima da  
mínima indicada na Norma e não for revestido de material isolante elétrico. 
Quando qualquer dessas condições não são atendidas, é necessário instalar-se um SPDA. 
O SPDA, sistema de proteção externa contra descargas atmosféricas, é uma estrutura sobre o 
tanque em que são instalados componentes captores conectados ao tanque, de forma a evitar 
que a descarga atmosférica atinja o tanque. 
Um SPDA é composto em subsistemas: mastros captores, descida e  aterramento.  
O subsistema mastros captores tem a função de receber a descarga atmosférica, ou seja, 
impedir que o raio caia sobre a área protegida pelo SPDA.  
O subsistema de descida conduz a corrente de descarga dos captores até o aterramento.  
No aterramento, a corrente de descarga é dissipada para a terra. 
Os mastros captores devem ser fixados com boa área de contato com a chapa do teto do 
tanque e são interligados.com o costado. 
Do costado as correntes elétricas são drenadas para a malha de aterramento elétrico. 
O objetivo é que com a passagem da corrente da descarga atmosférica, não ocorra geração de 
pontos quentes, perfuração ou danos na chapa.  
 
Como muitos tanques de armazenamento, em parques de tancagem de refinarias e terminais 
petrolíferos, têm isolamento térmico, tanto no costado como no teto, fixo ou flutuante, é 
necessário avaliar, antes da aplicação, se os materiais a serem utilizados como isolantes 
térmicos, também apresentam características de isolante elétrico. 
 

Em tanques de teto flutuante interno, com cobertura de teto fixo, o risco de raios é aliviado 
consideravelmente, mas apenas se o teto fixo for eletricamente condutor, suficientemente 
espesso para eliminar perfurações e pontos quentes, e o espaço acima do teto flutuante for 
mantido livre de uma mistura inflamável.  
 

 Risco de perfuração e chapa com ponto quente 
Outra consideração importante é saber a espessura residual mínima das chapas de metal 
necessária para fornecer proteção contra os raios diretos.  
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Chapas de Aço Carbono ou Inoxidável de 4 mm de espessura ou mais fornecem proteção 
adequada contra punção e pontos quentes, conforme Norma brasileira ABNT NBR 5419.  
Por outro lado, placas ou películas de Alumínio, utilizadas em cobertiras geodésicas de 
tanques, normalmente de espessuras até 2 mm, são facilmente perfuradas por relâmpagos.  
Uma fonte importante de ignição é a perfuração e o ponto quente gerado quando a superfície 
de alguma chapa do teto é atingida pelo raio. Para evitar isso, a Norma NFPA-780 recomenda 
espessura, da chaparia do teto flutuante, mínima de 5 mm (3/16").  
Já a nossa Norma ABNT NBR-5419 recomenda o mínimo de 4 mm para os materiais aço 
Carbono e aço Inoxidável, sendo 7 mm de espessura o mínimo para as coberturas de Alumínio. 
 

Tabela - Espessura mínima de chapas metálicas em sistemas de captação 
segundo Norma ABNT NBR 5419 - Dimensões em milímetros 

 
 

 Risco de centelhamento por energia eletrostática 
Para atuar na equalização do potencial elétrico entre o teto flutuante interno e o costado ou teto 
fixo do tanque, prevenindo-se contra a possibilidade de centelha de eletricidade estática, há a 
recomendação do uso de condutores flexíveis tipo cabos metálicos, como o sistema retrátil 
RGA de cabo e roldana, desenvolvido pela empresa Lightning Eliminators & Consultants, Inc.  
Este dispositivo deve garantir a conexão elétrica entre o teto flutuante interno e o costado ou 
teto fixo do tanque, em pelos menos quatro pontos, facilitando o escoamento das correntes de 
descargas elétricas, sem faíscas, no sentido teto --> costado.  
 

 Risco da mistura ar+vapor e gás estar na faixa estequiométrica 
Ainda há a variável da mistura estequiométrica ar+vapor ou gás que possa iniciar a ignição.  
Em condições normais, os respiradores fazem a exaustão para o ambiente externo dos 
vapores contidos no espaço entre os dois tetos. 
Particularmente, quando o tanque está sendo esvaziado e o teto flutuante apoiado no fundo, a 
a vaporização se intensifica e a concentração de mistura ar+vapor de hidrocarboneto, que 
passa através das válvulas quebra-vácuo para o espaço entre os tetos, é maior. 
Com a entrada de líquido, quando o nível de produto sobe, há o efeito de pistão e turbulência, 
que empurram mais vapor para cima do teto. 
Nestes casos, qualquer faísca, de equalização elétrica deficiente pode gerar o fogo. 
 
Por isso, é importante verificar a faixa dos limites de inflamabilidade da mistura vapor + ar, do 
produto no espaço entre os dois tetos. 
A faixa de maior risco de início de ignição, das misturas com hidrocarbonetos, pode ser 
estimada no gráfico da Norma API RP 2003, função da pressão de vapor e da temperatura de 
armazenamento, para definir as condições do armazenamento. 
 



  

petroblog-Santini                                                                                                        Página 33 de 49 
 

 
Relação aproximada entre temperatura, pressão de vapor Reid e limites de inflamabilidade de 
produtos petrolíferos ao nível do mar- Figura 2 da Norma API RP 2003 
 
Conforme a Norma API RP 2003, o importante é a boa conexão elétrica do teto com o costado 
do tanque. 
Assim, a solução, considerada como boa prática é o sistema de cabos metálicos flexíveis, 
como por ex. o sistema retrátil RGA com cabo e roldana desenvolvido pela empresa Lightning 
Eliminators & Consultants, Inc.  
 

7. Adernamento do teto flutuante interno 
O adernamento ou perda da flutuabilidade do teto flutuante interno pode ser consequências de 
várias ocorrências. 

 Teto flutuante interno inundado com produto; 
 Agarramento do teto flutuante interno no antirrotacional; 
 Travamento do selo de vedação periférico;  
 Teto flutuante interno preso em coluna (s) da estrutura de suportação do teto 

fixo; 
 Flambagem de perna de apoio. 

 
Quando acontece um adernamento de teto flutuante é uma verdadeira catástrofe, pois sempre 
requer um custoso trabalho e serviço pesado, com contratações em situações de emergência, 
para recuperar a flutuabilidade, além das perdas financeiras que advêm com o tanque fora de 
operação.  
Por outro lado, operar com o teto flutuante submerso, mesmo parcialmente, é uma decisão 
perigosa, pois o produto fica exposto e o risco de incêndio, por descargas atmosféricas ou 
centelhamento eletrostático, é proibitivo. 
 
No teto flutuante interno, que não é afetado por chuva, pois, é coberto por um teto fixo, o 
adernamento poderia ocorrer por efeito do produto inundando o deck ou os flutuadores.  
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Como, modernamente, nos tetos flutuantes internos, tanto a chaparia do deck como os 
flutuadores são fabricados de liga de Alumínio, trincas e furos por ataque corrosivo, que 
dessem passagem ao produto, são improváveis.  
 
Outra hipótese também remota é o teto flutuante interno ficar preso em colunas da estrutura de 
suportação do teto fixo, porém com o uso atual de cobertura de domo geodésico, também de 
liga de Alumínio, que se apóia apenas ao longo do topo do costado, prescindindo de estrutura 
suporte interna, isso não acontece.  
 

 Teto flutuante interno inundado com produto 
É o caso de furo ou trinca passante na chaparia ou à passagem do produto por acessórios do 
teto, como, por exemplo, pelas válvulas quebra-vácuo e pelas luvas de fixação das pernas 
suporte do teto flutuante interno. 
 
No teto flutuante interno deve haver drenos para retornar ao interior do tanque, qualquer 
derramamento ou condensado do produto. Esses drenos devem ser tubulares e se estender 
pelo menos 100 mm (4 pol.) dentro do produto, para evitar a perda de vapor. 
 
Para prevenir o adernamento, há as seguintes diretrizes: 

 Os cálculos de flutuabilidade do teto flutuante interno devem ser baseados na gravidade 
específica do produto ou 0,7, o que for menor. 

 Todos os tetos flutuantes internos devem prover flutuabilidade necessária para suportar 
pelo menos duas vezes seu peso morto (incluindo o peso dos compartimentos de 
flutuação, vedação e todos componentes fixos), mais a flutuabilidade adicional para 
compensar o atrito exercido pelo selo periférico e pela vedação da passagem das 
colunas, durante o enchimento. 

 Todos os tetos flutuantes internos com múltiplos compartimentos de flutuação devem 
ser capazes de flutuar sem danos adicionais após quaisquer dois compartimentos e o 
convés serem perfurados e inundados pelo produto líquido.  

 Além disso, o teto flutuante interno deve suportar com segurança pelo menos dois 
homens caminhando em qualquer lugar no teto enquanto ele está flutuando sem 
danificar o teto flutuante e sem permitir que o produto suba no telto.  
Nota: 
Uma carga aplicada de 2,2 kN por 0,1 m2 em qualquer lugar no teto simula dois homens 
caminhando sobre o teto flutuante (Norma API Std 650 Anexo H). 

 
 Agarramento do teto flutuante interno no antirrotacional 

O agarramento do teto flutuante no antirrotacional pode ocorrer devido à inclinação excessiva 
do teto flutuante. 
 
Se a inclinação se torna muito pronunciada pode ocorrer o “agarramento” do teto no 
antirrotacional e a passagem de óleo para cima do teto, comprometendo a sua flutuabilidade e 
acarretando o adernamento do teto. 
 



  

petroblog-Santini                                                                                                        Página 35 de 49 
 

  
 

 Travamento do selo de vedação periférico 
O mau funcionamento do selo de vedação periférico pode levar ao seu travamento no costado 
do tanque. 
No caso do selo PW da Petrobras é comum o desprendimento do perfil “D”, de borracha 
maciça, acarretando que as chapas-mola se atritem sobre o costado, prendendo-se nos 
cordões de solda circunferenciais, rugosidades e mossas da parede, deformando-se e 
invertendo a inclinação, especialmente na subida do teto, e travando o teto flutuante, 
inclinando-o.  
Nos outros tipos de selo de vedação também podem ocorrer situações análogas. . 

 
 Flambagem de perna de apoio do teto 

Isso pode acontecer se o teto já está inclinado e/ou com carga elevada sobre ele, por exemplo, 
vazamento de produto, para cima do teto, e a(s) perna(s) apoiar (em)-se inclinadamente e 
flambar (em). 

 
 

 
ANEXOS 

        Anexo 1 - Energia eletrostática presente em tanque 
Extratos da Norma API RP 2003 - Protection against ignitions arising out of static, 
lightning, and stray currents 

 
        1 Informações gerais 

A Norma API RP 2003-Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray 
Currents, que é utilizada para essas situações, determina os procedimentos seguros contra a 
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ignição de mistura inflamável, por eletricidade estática e corrente elétrica gerada e conduzida 
por tubulações para o interior do tanque.  
A eletricidade estática, que chega ao tanque, é gerada, principalmente, no atrito do fluxo de 
líquidos que fluem através de tubulações. 
No interior de um tanque, normalmente, o líquido está com potencial positivo e as partes 
metálicas do tanque negativo.  

 
Se o líquido não for bom condutor elétrico, pode acontecer o centelhamento, com risco de 
ignição da mistura de gases e vapores presente entre os dois tetos, do tanque de teto flutuante 
interno. 
A continuidade elétrica e o correto aterramento asseguram que a eletricidade estática não se 
acumule e cause uma centelha, garantindo a imediata eliminação pelo próprio tanque. 

 
A possibilidade de uma descarga estática entre a superfície do líquido e o costado do tanque, 
suportes do teto ou outros acessórios internos, depende de geração e acumulação da carga 
eletrostática, presença de promoters de centelhas e da inflamabilidade da mistura contida no 
espaço vapor. 
 
As salvaguardas devem ser de impedir ou reduzir a geração da carga eletrostática e evitar o 
seu acúmulo. 
 
2 Geração de carga eletrostática 
Exemplos de geração da carga eletrostática no interior do tanque: 
a- Bombeamento de entrada do líquido em alta velocidade, movimentação ou turbulência do 
líquido, como ocorre com a entrada do produto, descarregando acima do nível ou uso de 
misturadores.  
b- Contato turbulento de outros fluidos com o líquido armazenado, por ex., vapor de 
aquecimento, água, ar e gases arrastados (fluxo multifásico) ou vapores do próprio líquido.  
c- Presença de sólidos em suspensão no líquido, como, poeiras, sedimentos tipo areia, 
partículas de corrosão (óxidos de Ferro) e sais.  
d- Jatos de produtos sobre a superfície de líquido. 
 
3 Acumulação de carga eletrostática 
A carga eletrostática deve escoar continuamente do líquido carregado eletricamente, isto é, 
haver a dissipação imediata da energia, caso contrário há a acumulação de carga elétrica.  
A tendência da carga elétrica gerada em um liquido dissipar-se é função de: 
a- condutividade do líquido; 
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b- condutividade do reservatório que o contém; 
c- capacidade do reservatório drenar a corrente transferida, isto é, efetividade do aterramento 
elétrico.  
 
Em um reservatório metálico, bom condutor e bem aterrado, a capacidade de dissipar a carga 
elétrica gerada no líquido é, pois, função somente da condutividade do líquido. 
Geralmente, líquidos com condutividade maior que 50 pS/m não acumulam carga estática se o 
reservatório é metálico e bem aterrado, pois a carga é dissipada logo que gerada..  
Verificar a condutividade elétrica do líquido armazenado conforme Tabela 1. 
 
Tabela 1: Condutividade de principais líquidos oriundos do petróleo, conforme API RP 
2003. 

 
 
4 Presença de promotor de centelha 
Promotor de centelhamento é qualquer objeto condutor, que se projeta no interior do espaço 
com vapor do tanque, ou de acessório que permita a descarga de energia eletrostática. 
Como, normalmente, o líquido está carregado positivamente e as partes metálicas do tanque, 
negativamente, podem acontecer as centelhas. 
 
Por exemplo: 
      a- Acessórios que penetram no espaço vapor; 
      b- Poços de termopares de temperatura, bóia e dispositivo de fixação de indicador de nível, 
sensor de nível alto e tomadas de amostradores; 
     c-  Fitas de medição de nível, garrafas de amostragem ou termômetros que são introduzidos 
no espaço com vapor; 
     d-  Bocal ou escotilha de medição deve estar fechada, de tampa aterrada com cabo elétrico 
conectado ao teto e impedida de abertura indevida; 
     e-  Em partes e componentes que se atritam, por ex., guias do anti-rotacional e rodas e 
trilhos de escada do teto flutuante, em que há perigo de ignição por faíscas elétricas (de 
impacto ou atrito) devem ser usados materiais antifaiscante, como bronze. 
 
5 Inflamabilidade da mistura no espaço vapor entre os dois tetos 
A mistura de gases e vapores presentes, arrastados pelo líquido armazenado, com o ar pode 
ou ser inflamável, formando mistura na faixa explosiva que pode ignitar na presença de uma 
fonte quente. 
É recomendável que a temperatura do produto armazenado seja inferior ou superior ao seu 
ponto de fulgor em pelo menos 15ºC a 20ºC. 
Verificar a faixa dos limites de inflamabilidade da mistura vapor + ar, do produto no espaço de 
vapor do tanque, em função da pressão de vapor e da temperatura de armazenamento (Norma 
API RP-2003 Fig. 2), para definir as condições do armazenamento. 
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.  
Gráfico de inflamabilidade da mistura em função da temperatura e 

da pressão de vapor do produto 
 
6 Riscos de centelhamento em tanques de teto flutuante 
Vazões elevadas do produto, sendo descarregado no interior do espaço cheio de vapor, podem 
causar níveis de cargas eletrostáticas suficientes para servir de fonte de ignição dos vapores 
inflamáveis presentes.  
 
Estas situações são analisadas pela Norma API RP 2003 “Protection Against Ignitions Arising 
Out of Static, Lightning, and Stray Currents”. Esta Norma prescreve as condições de geração e 
acúmulo de energia eletrostática, fonte potencial de criação das condições de centelhamento, 
no interior do tanque de armazenamento. 
 
Tanque com teto flutuante de material metálico condutivo em contato com o produto é 
inerentemente seguro quanto ao risco de acumulação de carga elétrica, se o teto é conectado 
eletricamente ao costado e o tanque tem uma malha de aterramento.  
 
7 Providências básicas 
a. Evitar enchimento com derramamento ou jato “spray” de produto sobre a superfície do 
líquido.  
A entrada de produto no tanque deve ser o mais próxima possível do fundo, com o mínimo de 
agitação da água e de sedimentos presentes no fundo do tanque.  
De forma alguma encher o tanque com bocal muito acima do fundo do tanque ou do nível de 
líquido. 
.  
b. A maior preocupação é durante o início do enchimento, quando o tanque está cheio de ar no 
espaço com vapor.  
Durante o início do enchimento é maior o risco de agitação e turbulência, assim há 
necessidade de limitar a velocidade de entrada.  
A velocidade linear do fluxo de produto, no bocal de entrada do tanque, deve, portanto, ser 
controlada para gerar o mínimo de carga eletrostática.  
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A prática operacional é limitar a velocidade do produto no bocal de entrada do tanque.  
Limitar a velocidade do fluxo no bocal de entrada a 1m/s, durante o enchimento do tanque.  
Em tanque de teto fixo, até o nível de o produto ultrapassar o bocal em 2 vezes o diâmetro ou  
610 mm, o que for menor, daí a razão de se instalar os bocais de entrada o mais baixo 
possível.  
No caso de tanque de teto flutuante, observar a velocidade de 1m/s até que o teto comece a 
flutuar.  
Porém esta velocidade não deve ser muito menor que 1m/s, pois haveria maior tendência da 
água arrastada decantar e se acumular nos pontos baixos, que aumentaria a possibilidade de 
cargas estáticas, quando a velocidade aumentar.  
E após a fase do enchimento inicial, em qualquer situação a velocidade de enchimento deve 
ser menor que 10 m/s, recomendando-se a faixa de 7 a 10 m/s 
. 
c. Enquanto o teto flutuante não estiver flutuando, se não houver condições ou tempo das 
cargas eletrostáticas no líquido serem descarregadas para o costado ou teto do tanque, 
devidamente aterrado, a proximidade entre algum dispositivo interno no espaço de vapor e o 
nível do produto, é suficiente para a ocorrência de centelha, com capacidade de ignitar e 
deflagrar a mistura inflamável contida no espaço de vapor, ocasionado incêndio no interior do 
tanque.  
 
 
Anexo 2- Extratos da norma Petrobras N-1203 REV. E 10 / 2007 Revalidada em 05/2012 
Projeto de Sistemas Fixos de Proteção Contra Incêndio em Instalações Terrestres com 
Hidrocarbonetos e Álcool 
Item 8.3 Proteção de Tanques 
8.3.1 São obrigatórios sistemas de aplicação dotados de câmara de espuma, nos casos 
previstos na norma ABNT NBR 17505-7, que também contempla os tanques de teto fixo com 
selo flutuante interno. 
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Anexo 3- Trechos da Norma API RP 2003 referidos no trabalho 
 

API RP 2003 - Velocidade de enchimento de tanque teto fixo ou flutuante 
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API RP 2003 - Tempo de espera antes da medição de nível ou coleta de amostra 
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Anexo 4- Norma NFPA® 11 - Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam. 
Proteção contra fogo de tanques - Injeção ou aplicadores de espuma em tanque de teto 
flutuante 
Seguem várias informações sobre a forma de injetar-se a espuma, conforme as figuras 
selecionadas. 

Nota:  
Em tanques de teto flutuante externo ou interno, com qualquer dos tipos de selo de 
vedação periférico, os aplicadores de espuma devem ser empregados, para o combate 
ao fogo. 
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Anexo 5 - Extratos da Norma Brasileira ABNT NBR 5419 – Edição 2001 
Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

Nota: Extratos referentes ao capítulo sobre proteção de tanques atmosféricos 
Itens da Norma 
5.1.1.4 Captores naturais 
5.1.1.4.1 Quaisquer elementos condutores expostos, isto é, que do ponto de vista físico 
possam ser atingidos pelos raios, devem ser considerados como parte do SPDA. 
NOTAS 
1 Os elementos condutores expostos devem ser analisados para certificar se as suas 
características são compatíveis com os critérios estabelecidos para elementos captores. 
2 Exemplos de elementos metálicos nas condições deste item são: 
a) coberturas metálicas sobre o volume a proteger; 
b) mastros ou outros elementos condutores salientes nas coberturas; 
c) rufos e/ou calhas periféricas de recolhimento de águas pluviais; 
d) tubos e tanques metálicos construídos em material de espessura igual ou superior à indicada 
na tabela 4. 
 

 
 
5.1.1.4.2 As condições a que devem satisfazer os captores naturais são as seguintes: 
a) a espessura do elemento metálico não deve ser inferior a 0,5 mm ou conforme indicado na 
tabela 4, quando for necessário prevenir contra perfurações ou pontos quentes no volume a 
proteger; 
b) a espessura do elemento metálico pode ser inferior a 2,5 mm, quando não for importante 
prevenir contra perfurações ou ignição de materiais combustíveis no volume a proteger; 
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c) o elemento metálico não deve ser revestido de material isolante (não se considera isolante 
uma camada de pintura de proteção, ou 0,5 mm de asfalto, ou 1 mm de PVC); 
d) a continuidade elétrica entre as diversas partes deve ser executada de modo que assegure 
durabilidade. 
 
A.2.3 Proteção de tanques de superfície contendo líquidos inflamáveis à pressão 
atmosférica 
A.2.3.1 Tanques com teto fixo 
Tanques metálicos com teto de chapa de aço rebitada, aparafusada ou soldada, utilizados para 
armazenar líquidos inflamáveis à pressão atmosférica, são considerados autoprotegidos contra 
descargas atmosféricas, desde que satisfaçam simultaneamente aos seguintes requisitos: 
a) todas as juntas entre chapas metálicas devem ser rebitadas, aparafusadas com porcas ou 
soldadas; 
b) todas as tubulações que penetram no tanque devem ser eletromecanicamente ligadas a ele 
no ponto de entrada, de modo a assegurar equalização de potencial; 
c) os respiros, válvulas de alívio e demais aberturas que possam desprender vapores 
inflamáveis devem ser providos de dispositivos de proteção corta-chama ou ter o volume 
definido pela classificação de área protegida por um elemento captor; 
d) o teto deve ter uma espessura mínima de 4 mm, e deve ser soldado, aparafusado com 
porcas ou rebitado ao corpo do tanque. 
 
A.2.3.2 Tanques com teto flutuante 
O teto flutuante deve ser eletromecanicamente ligado ao corpo do tanque, por meio de 
condutores flexíveis ou escadas articuladas ligadas aos bordos do tanque e ao topo do teto 
flutuante. 
NOTA Esta ligação serve principalmente para equalização de potencial e, em caso de impacto 
de uma descarga atmosférica, não impede a ignição de uma mistura inflamável eventualmente 
presente sobre o teto flutuante, ou no costado do tanque. 
A.2.3.2.1 Tetos flutuantes que utilizem dispositivos suspensos abaixo da vedação, dentro da 
atmosfera de vapor inflamável, devem ser providos de condutores que interliguem o teto às 
sapatas metálicas deslizantes. 
A.2.3.2.2 As interligações prescritas em A.2.3.2.1 devem seguir o trajeto mais direto entre os 
dois pontos, e ser dispostas a intervalos de no máximo 3 m, medidos ao longo da 
circunferência do tanque. 
A.2.3.2.3 Como condutores, devem ser utilizadas, nesta aplicação, fitas de aço inoxidável de 
50 mm x 0,5 mm, ou material equivalente em capacidade de condução de corrente e 
resistência à corrosão. 
 
A.2.3.3 Tanques com teto não metálico 
Tanques com teto não metálico não podem ser considerados autoprotegidos contra descargas 
atmosféricas e requerem a instalação de captores. Podem ser utilizados como captores 
mastros metálicos, ou cabos aéreos esticados, ou uma combinação de ambos. 
 
A.2.4 Aterramento de tanques 
A.2.4.1 Condições gerais 
Os tanques devem ser aterrados para escoamento das correntes de descarga atmosférica, 
bem como para evitar elevações de potencial que possam causar centelhamento para a terra. 
Um tanque é considerado aterrado se qualquer uma das seguintes condições for satisfeita: 
a) o tanque está conectado a um subsistema de aterramento que atende às exigências de 
5.1.3; 
b) o tanque está acoplado eletromecanicamente a uma rede de tubulações eletricamente 
contínuas e aterradas; 
c) um tanque cilíndrico vertical está apoiado no solo, ou sobre uma base de concreto, e tem no 
mínimo 6 m de diâmetro, ou está apoiado sobre um revestimento betuminoso e tem no mínimo 
15 m de diâmetro. 
 
A.2.4.2 Proteção contra corrosão 
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Quando for julgado crítico o risco de corrosão galvânica de tanques de chapa de aço, devem 
ser consideradas as seguintes alternativas de proteção: 
a) proteção catódica mediante ânodos de sacrifício; 
b) proteção catódica mediante corrente imposta. Neste caso são necessárias medidas 
específicas para eliminar o risco de ignição de atmosferas explosivas, tais como a equalização 
de potencial através de DPS (centelhador) encapsulados à prova de explosão. 
 
Anexo 6 - Extratos da norma brasileira ABNT NBR 5419 Parte 3 Edição 2015 
Proteção contra descargas atmosféricas  
Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida  
 
D.5.5.2 Tanques de armazenamento  
Certos tipos de estruturas utilizadas para armazenamento de líquidos que podem produzir 
vapor inflamável ou para armazenamento de gases são normalmente autoprotegidos (contidos 
totalmente dentro de recipientes metálicos, contínuos, com uma espessura de parede superior 
a 5 mm de aço ou 7 mm de alumínio, sem espaços que permitam centelhamento) e não 
requerem proteção adicional. 
Analogamente, tanques em contato direto com o solo e linhas de encaminhamento de 
tubulação não necessitam da instalação do subsistema de captação. Componentes elétricos e 
de instrumentação utilizados dentro desses equipamentos devem ser certificados para esse 
tipo de aplicação. 
 
Medidas para proteção contra descargas atmosféricas devem ser tomadas conforme o tipo de 
construção.  
Tanques ou contêineres individuais, metálicos, devem ser ligados ao eletrodo de aterramento 
conforme a Seção 5, dependendo de suas dimensões horizontais (diâmetro ou comprimento):  
 a) até 20 m: duas interligações no mínimo, dispostas equidistantemente no perímetro;  
 b) superior a 20 m: duas interligações mais uma interligação adicional a cada 10 m de 
perímetro, dispostas equidistantemente.  
Para tanques agrupados em pátios, por exemplo, refinarias e pátios de armazenamento, o 
aterramento de cada tanque em um ponto é suficiente, independentemente da maior dimensão 
horizontal. 
Quando dispostos em pátios, os tanques devem estar interconectados. Além das conexões 
conforme Tabelas 7 e 8, tubulações que estão eletricamente conectadas, conforme 5.3.5, 
também podem ser consideradas como interligação.  
 
No caso de tanques com teto flutuante, o teto flutuante deve ser interligado à carcaça principal 
do tanque de forma eficaz.  
O projeto dos selos e derivadores e suas relativas localizações necessitam ser cuidadosamente 
considerados de forma que o risco de qualquer eventual ignição da mistura explosiva por um 
centelhamento seja reduzido ao menor nível possível.  
 
Quando uma escada móvel for instalada, condutores de equipotencialização, flexíveis de 35 
mm2, devem ser conectados nas dobradiças da escada, entre a escada e o topo do tanque e 
entre a escada e o teto flutuante.  
Quando uma escada móvel não é montada no tanque de teto flutuante, um ou mais 
(dependendo das dimensões do tanque) condutores flexíveis de equipotencialização de 35 
mm2 devem ser conectados entre a estrutura principal do tanque e o teto flutuante. Os 
condutores de equipotencialização devem seguir o teto ou serem instalados de forma que não 
formem laços (loops) decorrentes da movimentação deste.  
 
Em tanques de teto flutuante, devem existir ligações múltiplas, em intervalos de 1,5 m, entre a 
periferia do teto flutuante e a parede do tanque. A seleção do material é dada pelo produto 
armazenado no tanque e/ou requisitos ambientais. Alternativas para prover uma adequada 
conexão entre o teto flutuante e a parede do tanque com relação à condução das correntes de 
impulso associadas a descargas atmosféricas somente serão permitidas se demonstradas com 
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sucesso em ensaios e se esses procedimentos forem utilizados para assegurar a confiabilidade 
da conexão. 
 
Componentes naturais  
As seguintes partes de uma estrutura podem ser consideradas como captores naturais e partes 
de um SPDA de acordo com 5.1.3:  
 a) chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que:  
— a continuidade elétrica entre as diversas partes seja feita de forma duradoura (por exemplo, 
solda forte, caldeamento, frisamento, costurado, aparafusado ou conectado com parafuso e 
porca);  
— a espessura da chapa metálica não seja menor que o valor t´ fornecido na Tabela 3, se não 
for importante que se previna a perfuração da chapa ou se não for importante considerar a 
ignição de qualquer material inflamável abaixo da cobertura;  
— a espessura da folha metálica não seja menor que o valor t fornecido na Tabela 3, se for 
necessário precauções contra perfuração ou se for necessário considerar os problemas com 
pontos quentes;  
 

NOTA Quando existe a possibilidade de aparecer um ponto quente em uma telha metálica,  
provocado por uma descarga atmosférica direta, recomenda-se verificar se o aumento da 
temperatura na parte inferior da telha não constitui risco. Pontos quentes ou problemas de 
ignição podem ser desconsiderados, quando as telhas metálicas ficam dentro de um a ZPR 0B 
ou superior.  
 

— elas não sejam revestidas com material isolante. 
NOTA 1 mm de asfalto, 0,5 mm de PVC ou camada de pintura para proteção contra corrosão 
ou com função de acabamento não são considerados como isolante para correntes impulsivas. 
 

 

 
 

b) componentes metálicos da construção da cobertura (treliças, ganchos de ancoragem, 
armadura de aço da estrutura etc.), abaixo de cobertura não metálica, desde que esta possa 
ser excluída do volume de proteção;  
 c) partes metálicas, como as ornamentações, grades, tubulações, coberturas de parapeitos 
etc., que estejam instaladas de forma permanente, ou seja, que sua retirada desconfigura a 
característica da estrutura e que tenham seções transversais não inferiores às especificadas 
para componentes captores;  
 d) tubulações metálicas e tanques na cobertura, desde que eles sejam construídos de material 
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com espessuras e seções transversais de acordo com a Tabela 6.  
 e) Tubulações metálicas e tanques contendo misturas explosivas ou prontamente 
combustíveis, desde que elas sejam construídas de material com espessura não inferior aos 
valores apropriados de t fornecidos na Tabela 3 e que a elevação de temperatura da superfície 
interna no ponto de impacto não constitua alto grau de risco (ver Anexo D).  
Tanto a tubulação quanto o volume gerado pelos gases emitidos no entorno deste, considerado 
potencialmente explosivo, devem ficar dentro do volume de proteção do SPDA isolado, 
calculado conforme especificações desta Norma.  
Se as condições para espessura não forem preenchidas, as tubulações e os tanques devem 
ser incluídos no volume de proteção.  
 

Tubulações contendo misturas explosivas ou prontamente combustíveis não podem ser 
consideradas como um componente captor natural se a gaxeta do acoplamento dos flanges 
não for metálica ou se os lados dos flanges não forem de outra maneira apropriadamente 
equipotencializados.  
 

Anexo 7 - Norma brasileira ABNT NBR 17505-7 Armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis 
Parte 7: Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques 
estacionários 
Item 1 Objetivo 
1.1 Esta parte da ABNT NBR 17505 fixa as exigências mínimas para os projetos de sistemas 
de combate a incêndios com água e com espuma, destinados a instalações de armazenamento 
de líquidos inflamáveis e combustíveis, contidos em tanques estacionários com capacidade 
superior a 450L, à pressão igual ou inferior a 103,9 kPa (15 psig), medida no topo dos tanques. 
 

8.4 Tanques de teto fixo com teto interno ou selo flutuante 
8.4.1 
A proteção por espuma destes tanques deve atender aos seguintes critérios: 
Os tanques cujo teto flutuante interno seja do tipo double deck, pontoon ou metallic sandwich-panel 
roofs devem ser protegidos por “sistema fixo de aplicação de espuma”, com o aplicador instalado no 
costado, dimensionado no mínimo para proteger a coroa formada pela área da vedação 
teto/costado, considerando a taxa de aplicação de 12,2 L/min/m², durante 20 min. No caso de 
utilização de aplicadores sobre o teto, consultar a NFPA 11. 
Quando utilizados tanques com selo flutuante do tipo bulk headed, com anteparo para proteger a 
coroa, deve ser utilizado o mesmo critério de aplicação de espuma. 
8.4.2 
Para os demais tipos de teto ou selo/membrana flutuante, deve ser considerada a área total da 
superfície líquida, utilizando-se os mesmos critérios para os tanques de teto fixo de mesmo 
diâmetro. 
 

Anexo 8 - Captor natural de descargas elétricas atmosféricas 
Note: 
     Texto base adotado na Norma brasileira ABNT NBR 5419 Proteção contra descargas atmosféricas  
DEHN (U.K.) LTD. 
5. External lightning protection - DEHN (UK) 
www.dehn.co.uk › DownloadArea › webview › download:PDF 
Natural components of air-termination systems  
Metal structural parts such as attics, guttering, railings or cladding can be used as natural 
components of an air-termination system. 
If a structure has a steel skeleton construction with a metal roof and facade made of conductive 
material, these can be used for the external lightning protection system, under certain 
circumstances. Sheet metal cladding on the walls or roof of the structure to be protected can be 
used if the electrical connection between the different parts is permanent. These permanent 
electrical connections can be made by e.g. brazing, welding, pressing, screwing or riveting, for 
example. If there is no electrical connection, a supplementary connection must be made for 
these elements e.g. with bridging braids or bridging cables. 
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If the thickness of the sheet metal is not less than the value t' in Table 5.1.1.5, and if there is no 
requirement to take account of a through-melting of the sheets at the point of strike or the 
ignition of flammable material under the cladding, then such sheets can be used as an air-
termination system. The material thicknesses are not distinguished according to the class of 
lightning protection system. 
 

If it is, however, necessary to take precautionary measures against through-melting or 
intolerable heating-up at the point of strike, if the thickness of the sheet metal shall not be less 
than value t in Table 5.1.1.5.  
 

 
Table 5.1.1.5 Min. thickness of metal plates 
 

The required thicknesses t of the materials can generally not be complied with, for example, for 
metal roofs.  
For pipes or containers, however, it is possible to meet the requirements for these minimum 
thicknesses (wall thickness). 
If, though, the temperature rise (heating-up) on the inside of the pipe or tank represents a 
hazard for the medium contained therein (risk of fire or explosion), then these must not be used 
as air-termination systems (see also Chapter 5.1.4). 
If the requirements on the appropriate minimum thickness are not met, the components, e.g. 
conduits or containers, must be situated in an area protected from direct lightning strikes.  
A thin coat of paint, 1 mm bitumen or 0.5 mm PVC cannot be regarded as insulation in the event 
of a direct lightning strike. Such coatings break down when subjected to the high energies 
deposited during a direct lightning strike.  
 

There must be no coatings on the joints of the natural components of the down-conductor 
systems. If conductive parts are located on the surface of the roof, they can be used as a 
natural air-termination system if there is no conductive connection into the structure.  
By connecting, e.g. pipes or electrical conductors into the structure, partial lightning currents can 
enter the structure and affect or even destroy sensitive electrical / electronic equipment. In order 
to prevent these partial lightning currents from penetrating, isolated air-termination systems 
shall be installed for the aforementioned roofmounted structures. The isolated air-termination 
system can be designed using the rolling sphere or protective angle method. An air-termination 
system with a mesh size according to the class of lightning protection system used can be 
installed if the whole arrangement is isolated (elevated) from the structure to be protected by at 
least the required separation distances. 
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