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Proteção e Segurança de Tanques de Armazenamento  
com Teto Flutuante Externo 

 
Colaboração dos engºs Carlos Gândara Carvalho e Wu Shin Chien - Consultores da Petrobras 
                                                                                 

1. Objetivos 
 Discussão e apresentação das medidas de proteção e segurança de tanques de 

armazenamento de teto flutuante externo, para líquidos inflamáveis ou combustíveis. 
 As situações analisadas são: 
a. Ocorrências operacionais que podem ocasionar: 

 Extravasamento do líquido armazenado; 
 Sobrepressão interna ou vácuo no tanque; 
 Perdas através do selo periférico de vedação entre o costado e o teto, por 

deformações no costado; 
 Formação de bolsões de vapor sob o teto; 
 Falha do sistema de drenagem do teto flutuante; 
 Proteção contra incêndio; 
 Situações mais comuns de risco para o tanque de teto flutuante externo. 

 

b. Ocorrências ambientais que podem ter origem em: 
 Centelhamento entre componentes do tanque, gerado por eletricidade estática 

acumulada; 
 Faíscas geradas por descarga elétrica de nuvens eletricamente carregadas. 

 

c. Ocorrências que podem comprometer a flutuabilidade do teto flutuante. 
 Mau funcionamento do dreno primário de drenagem da água pluvial; 
 Acúmulo de vapores e gases sob as deformações do teto desestabilizando-o; 
 Compartimentos ou flutuadores do teto inundados com produto, devido a furo ou 

trinca passante na chaparia; 
 Lençol de chapas (“deck”) inundado;  
 Agarramento do teto flutuante no antirrotacional; 
 Travamento do selo de vedação periférico no costado;  
 Emperramento da escada de acesso ao teto; 
 Agarramento do dreno principal de água pluvial; 
 Entupimento da bacia de drenagem na superfície do teto; 
 Passagem de produto pelos dispositivos quebra-vácuo e/ou válvulas de alívio de 

vapores e gases sob o teto; 
 Passagem de produto pelas guias das pernas suportes do teto; 
 Flambagem de perna de apoio. 

 

2. Normas de referência 
 API Std 650-Welded Tanks for Oil Storage 
 API RP 545-Recommended Practice for 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 

 

 ABNT NBR 5419-Proteção contra descargas atmosféricas  
 ABNT NBR 17505 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis 

 

 Norma Petrobras N-270-Projeto de Tanque de Armazenamento Atmosférico  
 Norma Petrobras N-2318-Inspeção em serviço de Tanques de Armazenamento 

Atmosférico  
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 Norma Petrobras N-1203-Projeto de Sistemas Fixos de Proteção Contra Incêndio em 
Instalações Terrestres com Hidrocarbonetos 
Obs.: Site de localização das Normas Técnicas da Petrobras públicas 
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-
padronizacao/ 
 

 NFPA-11 - Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam  
 NFPA 780-Standard for the Installation of Lightning Protection Systems 

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. Tipos de construção de teto flutuante externo (API Std 650 Anexo C) 
Nota: 

O ponto de fulgor (“flash point”) do líquido armazenado é o indicativo do líquido armazenado ser 
combustível ou inflamável e orienta a escolha do tipo de tanque. 
A 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, é 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.  

 

Os tetos flutuantes externos-External Floating Roof (API Std 650 Annex C) são usados em 
tanques de topo aberto e repousam diretamente sobre a superfície do líquido armazenado, 
reduzindo sobremaneira as perdas evaporativas. 
Em relação ao tanque de teto fixo, o teto flutuante externo reduz em até 90% as emanações 
devidas à “respiração” do tanque nas alterações climáticas e as perdas nos enchimentos e 
esvaziamentos.  
Os tetos flutuantes externos são dos seguintes tipos: 

 Teto pontão ou Pontoon com deck ou convés único-Single Deck Pontoon 
A periferia externa do teto consiste em compartimentos estanques para flutuação, chamados de 
pontoon ou pontão, cada um com uma boca de visita fechada com tampa aparafusada, e a 
seção central do teto é formada por um único convés ou deck. 

 Teto Duplo-Double Deck 
O teto é construído por dois conveses ou decks, o superior e o inferior, e o volume entre os 
decks é todo dividido em compartimentos estanques para flutuação, e cada um com uma boca 
de visita fechada com tampa aparafusada. 
 

4. Pricipais acessórios de tanque de teto flutuante externo 
A seguir seguem as ilustrações esquemáticas dos tetos flutuantes tipos pontão e duplo, com os 
prinipais acessórios. 
Nota: 

Alguns acessórios como o dreno principal, a escada articulada de acesso ao teto e a coluna 
antirrotacional, só estão mostrados no esquema do teto pontão, mas, evidentemente, também 
coexistem no teto duplo.  

 
Teto flutuante externo tipo pontão ou pontoon com flutuador periférico dividido em 

compartimentos estanques 
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Teto flutuante externo tipo duplo ou double deck comflutuaores divididos em 

compartimentos estanques 
 

5. Requisitos para proteção de tanque de teto flutuante externo contra as seguintes 
ocorrências operacionais 
 Extravasamento do líquido armazenado; 
 Sobrepressão interno ou vácuo no tanque; 
 Perdas através do selo periférico de vedação entre o costado e o teto, por 

deformações no costado; 
 Formação de bolsões de vapor sob o teto; 
 Falha do sistema de drenagem do teto flutuante; 
 Proteção contra incêndio. 
 Situações mais comuns de risco para o tanque de teto flutuante externo. 
 

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. 

 
 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.  
 

 



petroblog-Santini                                                                                                               Página 5 de 58 
 

5.2. Sobrepressão ou vácuo  
O teto flutuante externo ao apoiar-se sobre o fundo e enquanto estiver apoiado, até a completa 
flutuação do teto, está sujeito às mesmas ocorrências operacionais dos tanques de teto fixo, 
como a seguir: 
 
5.2.1. Risco de geração de vácuo no esvaziamento e pressurização no 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 
 
5.2.2. Formação de mistura inflamável no espaço de vapor, com a entrada de ar, durante o 
esvaziamento, e expulsão dessa mistura vapor, gases e ar, no enchimento do tanque. 
Quando o teto flutuante externo deixa de flutuar e se apoia no fundo 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 cima do teto, e com maior intensidade ainda durante a subida 
do teto flutuante, ao acontecer novamente 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 na ocorrência de tempestades.  
 
5.3. Formação de bolsões de vapor sob o teto flutuante pontão 
Uma característica particular do teto flutuante externo tipo “pontão” é a deformação e o 
abaulamento do lençol central ou deck, facilitando o acúmulo localizado de gases e vapores sob 
o teto. 
 
Os dispositivos, normalmente utilizados para a proteção do tanque nessas situações, são as 
“válvulas ou respiros de alívio de pressão” do espaço de vapor formado sob o teto flutuante, a 
serem instaladas em regiões com abaulamentos. 
 
Atentar para o comprimento da válvula, tal que impeça o refluxo ou transbordamento do produto 
armazenado, na condição da inundação do teto com chuva ou com água no caso de combate a 
fogo. 
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Esquema de uma válvula de alívio de bolsão de vapor + gás sob o teto 
 
5.4. Falha do sistema de drenagem de água sobre o teto flutuante 
Este sistema é constutuído pelo(s) dreno(s) primário(s), com tubos e juntas articuladas ou com 
mangote flexível, que interliga(m) as caixas de drenagem, no centro e em locais com depressão 
do teto, aos respectivos bocais de descarte da água no costado do tanque, junto ao fundo. 
Também há os drenos secundários ou de emergência, porém, presentes apenas nos tanques de 
teto tipo duplo double deck. 
 

5.5.1.   Utilização do dreno primário 
Os drenos primários do teto devem ser dimensionados e posicionados para evitar que acumule 
sobre o teto, um nível de água maior que o do projeto, sem permitir que o teto se incline 
excessivamente ou mesmo submergir. 
 

a. Tipos de drenos primários mais utilizados são: 
 
 Dreno construído com tubos rígidos e juntas articuladas 

 

  
Ilustração de dreno primário de tubos rígidos e juntas articuladas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



petroblog-Santini                                                                                                               Página 7 de 58 
 

 Dreno construído com mangote flexível 
 

   
Ilustração de dreno primário de mangote flexível 

Coflexip Flexible steel drain pipes for floating roof tanks. 
 
O protocolo do procedimento de operação é sempre manter abertos os bocais no costado de 
drenos primários de teto flutuante, para prevenir possível inundação do teto flutuante com água. 
Estes bocais devem ser marcados no costado do tanque, através de placa de identificação e 
advertência, para evitar fechamento indevido.  
 
Em caso da passagem de produto, através das juntas do dreno articulado ou de falha no 
mangote flexível, ocorre vazamento para a bacia de contenção do tanque, e pode ser necessário 
o bloqueio temporário do dreno primário.  
 
Neste caso, deve ser feito um registro de instrução operacional, estabelecendo a rotina de 
inspeção e abertura para a drenagem periódica. Porém, em caso de chuva esses drenos devem 
ser imediatamente abertos, para prevenir a inundação do teto flutuante. 
 

 
Foto de um bocal de saída de dreno primário, com vazamento, por falha do mangote ou da junta 
articulada. 
 

b. Dreno primário para teto flutuante tipo pontão  
No caso do teto tipo pontão, o dispoisitivo muito usado é o chamado “drenagem multiponto” que 
é composto pela caixa de drenagem pluvial e a rede de tubos sob o teto flutuante, interligados às 
caixas coletoras ou de captação de água instaladas, estrategicamente, nas regiões com 
depressão. O(s) dreno(s) primário(s) são conectados a esta caixa de drenagem pluvial.  
A função é drenar o teto flutuante, evitando a formação de poças localizadas sobre o teto 
flutuante tipo pontão. 
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Ilustração da drenagem pluvial multiponto  
 
A função da caixa coletora ou de captação da água, normalmente com bóia, que flutua na 
interface água e produto, é evitar o arraste de produto durante o descarte da água sobre o teto e 
reduzir a contaminação com produto da água descartada.  
 

 
Ilustração da caixa coletora ou de captação com bóia, que flutua na interface água coletada e 
produto. 
 

c. Dreno primário para teto flutuante tipo double deck 
Já os tetos flutuantes tipo duplo, com até 60 m (200 pés) de diâmetro, devem ter o deck superior, 
com inclinação para o centro, e uma única bacia de drenagem central, com o respectivo dreno 
primário. 
E os tetos flutuantes tipo duplo, com mais de 60 m (200 pés) de diâmetro, devem ter o deck 
superior, com declividade inversa, isto é, do centro para a periferia, com várias caixas de 
drenagem, cada uma com um dreno primário individual. 
Cada caixa de drenagem deve conter uma bóia, para impedir o arraste de produro durante o 
descarte da água de chuva. 
 

5.5.2.   Utilização do dreno de emergência 
O sistema de drenagem do teto também contempla os drenos de emergência. 
Os drenos de emergência são proibidos em tetos flutuantes tipo pontão, mas são usados apenas 
nos tetos duplos ou double deck; 
 
Os tetos duplos devem ter no mínimo três drenos de emergência com tubos abertos, projetados 
para prover a drenagem, a fim de evitar o afundamento do teto, durante eventos severos de 
chuva, e o descarte dessa água é feito diretamente para o interior do tanque. 
.  
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5.5. Proteção contra incêndio 
As ocorrências de incêndios em tanques são, na maioria dos casos, causadas por eletricidade 
estática no espaço de vapor, dentro do tanque, ou por descargas elétricas atmosféricas. 
 
No caso dos tanques de teto flutuante externo, quando o tanque está cheio, o teto é bem 
ventilado e, portanto, a concentração de vapor e gás sobre o teto é, razoavelmente, pouca.  
Com o esvaziamento do tanque e o teto abaixando, o perigo está numa zona em que a 
ventilação natural já não é suficiente, resultando em concentração alta de vapores inflamáveis. 
 
Quando o teto flutuante deixa de flutuar e se apóia sobre as pernas, cria-se um espaço de vapor 
entre o teto e a superfície do líquido armazenado, os vapores gerados do líquido ainda presente 
misturam-se com o ar, que penetra pelas válvulas quebra-vácuo, e essa mistura ar e vapores, 
possivelmente inflamável, quando o tanque volta a receber produto, até flutuar, passa através 
das mesmas válvulas quebra-vácuo para cima do teto flutuante.  
 
Se nessa situação 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.  
 
A prevenção e o combate ao fogo, no interior do tanque, são conseguidos com os aplicadores ou 
injetores de espuma, sobre o espaço de vapor entre o teto e o costado, ocupado pelo selo de 
vedação periférico. Para isso são montadas chapas de extensão do costado e a chapa anteparo 
sobre o teto, para conter e manter a espuma neste espaço. 

 
Para a proteção contra fogo, em tanques de teto flutuante externo devem ser observados os 
critérios da Norma brasileira 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 conforme a norma NFPA 11- Standard for 
Low-, Medium-, and High-Expansion Foam. 
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Esquema de injetor de espuma em teto flutuante para permitir o combate eficiente do fogo, 

lançando o produto água+espuma, diretamente sobre o selo periférico do 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 
 

 
Ilustração do sistema de injeção de espuma para combate a fogo em tanque de teto flutuante 
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Foto da extensão do costado, do teto flutuante, para instalação do bocal injetor de espuma 
 
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. 
 
6. Requisitos para proteção de tanque de teto flutuante externo contra acúmulo de 

cargas eletrostáticas e incidência de descargas elétricas atmosféricas 
Uma causa importante de acidentes com fogo interno e explosão é o centelhamento, por 
eletricidade estática, no interior do tanque, entre os acessórios e a superfície do produto, e no 
caso dos tanques com teto flutuante entre o costado e o teto. 
.  
A eletricidade estática, que chega ao tanque, é gerada, principalmente, no atrito do fluxo de 
líquidos 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 a outra condição é 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, e conforme a Norma ABNT NBR 5419: “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.” 
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6.1. Proteção contra o acúmulo de cargas eletrostáticas 
No interior do tanque, normalmente, o líquido está com potencial elétrico positivo e as partes 
metálicas com potencial negativo, por isso, se o líquido não for bom condutor de eletricidade, 
pode acontecer o centelhamento ou faísca.  

 
 

Ilustração da descarga elétrica por energia eletrostática no interior de um tanque 
 
Para volume igual, o tanque com menor seção transversal, tem maior potencial de acumular 
energia eletrostática, entre a superfície do líquido e o costado do tanque, incluindo os suportes 
do teto e os acessórios internos.  
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.  
 
6.1.1. Condutividade elétrica do líquido armazenado 
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 da Norma API RP 2003 
a seguir. 
 

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

6.1.2. 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. 
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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. 
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, para evitar a entrada em 
forma de jato de líquido. 
  

6.1.3. Tubo difusor ou acalmador na entrada de produto no interior do tanque  
O bocal de entrada no tanque deve estar o mais próximo possível do fundo do tanque. 
De forma alguma usar bocal elevado, descarregando sobre a superfície do líquido armazenado. 
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 ao centro do tanque, com o mesmo diâmetro da tubulação de entrada, para 
distribuir e acalmar a entrada do líquido no tanque, que evita a entrada em forma de jato de 
líquido. 
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Tubo difusor ou acalmador na entrada de produto no tanque 

 
6.2. Proteção contra as descargas elétricas atmosféricas 

As maiores e menores frequências de descargas atmosféricas de uma região, da superfície 
terrestre, são dadas pelo Índice Isoceráunico, que quanto maior, estatisticamente maior é a 
frequência das descargas elétricas na região e maior o risco de o tanque ser atingido. 
Nota: 

Índice isoceráunico é, por definição, o número de dias de trovoada, em determinado lugar, por ano.  
 
A presença de correntes elétricas no teto flutuante pode ter origem em raios que atingem 
diretamente o teto, porém são mais frequentes as devidas à indução no teto, provocadas por 
queda de raio próximo ao tanque. 
 
Quando uma descarga atmosférica atinge um tanque, podem acontecer: 

 A condução da corrente da descarga atmosférica por partes metálicas do tanque 
(inclusive partes do SPDA-Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, se 
existir) sem causar nenhum problema; 

 Perfurações e consequentemente incêndio e/ou explosões; 
 A geração de pontos quentes sem perfuração, mas com consequentemente incêndio 

e/ou explosões; 
Nota: 

Conforme a Norma ABNT NBR 5419 ponto quente é o aquecimento em uma chapa no 
lado oposto ao ponto de impacto do raio e susceptível de causar inflamação de gases ou 
vapores em áreas classificadas. 

 Descargas em pontos críticos do tanque (partes isolantes, sensores, fiações etc.), 
devido à diferença de potenciais criada pela passagem da corrente da descarga ou 
por efeitos de indução desta corrente; dando início a incêndios e/ou explosões,  

 
 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.  
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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.  
 
O raio ao atingir o teto flutuante, a corrente elétrica flui sobre o teto em direção à borda do teto, 
mas na borda existe uma descontinuidade por causa do espaço vazio entre o costado e o teto do 
tanque, que impede que a corrente flua através do costado do tanque para o solo.  
 

 
 
Por outro lado, antes de uma eventual queda de raio, cargas elétricas se acumulam no céu, e 
por indução, uma carga positiva será induzida na superfície do costado e no teto do tanque. Isso 
acaba por criar uma diferença de potencial entre o teto e o costado, o que pode resultar em 
corrente elétrica fluindo sobre o teto. 
 
Por isso, para ambos os casos, é necessário o uso de disposituvos que promovam a conexão 
elétrica entre o teto flutuante e o costado do tanque, para conduzir esta corrente elétrica até o 
costado e daí para o sistema de aterramento. 
 
O teto flutuante deve ser eletricamente interligado ao costado do tanque de forma eficaz, a fim 
de que o risco de qualquer eventual ignição da mistura explosiva, existente no espaço do selo de 
vedação periférico, por um centelhamento ou faísca, seja reduzido ao menor nível possível.  
 
Um desses dispositivos de conexão elétrica teto flutuante-costado é o shunt, que são tiras 
metálicas com efeito de mola, presas na borda do teto flutuante e se atritam contra a superfície 
interna do costado.  
 
No entanto, os shunts não são plenamente confiáveis, pois alguns tanques são interiormente 
pintados com tinta epóxi, e no caso de tanque de teto flutuante, quando essas tintas epóxi são 
usadas, se deve notar que elas são muito resistentes eletricamente (isto é, isolantes elétricos), 
de modo que inibem o contato elétrico entre o shunt do teto flutuante e o metal do costado do 
tanque e acontece a faísca devido ao arco elétrico formado.   
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Também há a ferrugem que é essencialmente um não condutor elétrico, portanto, se a superfície 
interna estiver oxidada ou pintada, ela apresenta contatos de alta resistência para os shunts, e 
há riscos de faíscas elétricas. 
 
A Norma ABNT NBR 5419-Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas estabelece as 
diretrizes para a equalização de potencial elétrico entre teto flutuante externo e o costado. 
Pela Norma ABNT NBR 5419 os tanques de teto metálico flutuante externo 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. Todas as tubulações que penetram no tanque devem ser eletromecanicamente ligadas a 

ele no ponto de entrada, de modo a assegurar equalização de potencial; 
4. Nos demais bocais ligados a acessórios, instrumentos, amostradores do produto, e 

tubulações que penetram no tanque, deve haver ter 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. A escada articulada, de acesso ao teto flutuante, também deve ter ligação elétrica com o 

costado e com o próprio teto;  
8. O teto flutuante deve ter conexão elétrica contínua com o costado do tanque; 
9. O tanque deve estar devidamente aterrado para propagar a descarga elétrica para o solo. 
10. O teto 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." 

11. O teto 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 atmosférica, e deve ser construído de chapas totalmente 
soldadas. 
Nota: 

Na realidade esta limitação de 4,0 mm de espessura mínima é definida na norma ABNT NBR 
5419, para tanque de teto fixo e está sendo estendida para o teto flutuante. 
Há uma discordância entre a norma brasileira, ABNT NBR 5419 Proteção de Estruturas contra 
Descargas Atmosféricas, e a norma americana, NFPA 780-Standard for the Installation of 
Lightning Protection System. 
A NFPA 780, para evitar pontos quentes no costado ou teto, pela incidência de descarga 
atmosférica, recomenda espessuras das chapas no mínimo de 5 mm.  

 
Se o tanque não satisfizer qualquer desses itens ele não pode ser considerado autoprotegido. 
Há, pois necessidade de se avaliar o risco do tanque, conforme o procedimento da Norma 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. 
 
A corrente de uma descarga elétrica 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 e ligados ao topo do 
costado, para evitar danos por raios ao tanque. 
 
Alguns tetos flutuantes externos apresentam um revestimento isolante térmico, sobre o teto. 
A função do revestimento é impedir o aquecimento excessivo da chaparia do deck do teto 
flutuante, que pode chegar acima de 60ºC, causada pela insolação, que transmite calor à 
superfície líquida do produto armazenado, gerando a evaporação de frações mais leves.  
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Estes vapores de hidrocarbonetos leves se acumulam em bolsões abaixo do teto flutuante, 
constituindo-se em riscos de segurança operacional para o tanque, além de serem possíveis 
causadores do adernamento de tetos flutuantes. 
É aplicado, particularmente, em tanques de condensado de petróleo, com os seguites objetivos: 

 Reduzir a temperatura do teto flutuante devido à influência da radiação solar, que eleva 
as emissões.  

 Evitar a formação de vapor sob o teto flutuante.  
 Aumento da segurança operacional 

O revestimento deve apresentar a propriedade de elevada reflexão à radiação solar.  
O certificado de material deve atestar que esse revestimento não é um isolante elétrico, caso 
contrário deve  ser instalado um SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas sobre o 
tanque. 
 
Outra consideração importante é saber a espessura residual mínima das chapas de metal 
necessária para fornecer proteção contra os raios diretos.  
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.  
 

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

 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 

6.3. Conexão elétrica do teto flutuante com o costado do tanque 
O teto flutuante é considerado inerentemente seguro com relação às correntes eletroestaticas se 
a ligação elétrica com o costado é assegurada, durante a operação, e for construído de material 
condutivo, ou seja, metálico. 
A conexão elétrica entre o teto flutuante e o costado do tanque deve ser tal que garanta a 
propagação da descarga até a malha de aterramento no solo, sem gerar centelha. 
A seguir são apresentados alguns esquemas em uso e a avaliação técnica de cada um.  

 
a. Conexão teto-costado através da escada articulada de acesso ao teto flutuante 

No tanque de teto flutuante, comumente, há uma escada metálica deslizante ou móvel sobre o 
teto flutuante, que conecta o topo do costado do tanque ao teto, para dar acesso na manutenção 
dos sistemas de instrumentação instalados no teto do tanque.  
Esta escada articulada é, normalmente metálica com eixos e roletes de material antifaiscante e  
portanto, pode servir como um caminho de fluxo para a corrente elétrica, mas tem uma limitação, 
pois, a escada não está solidamente conectada ao teto, ela desliza sobre trilhos. 
 
O contacto entre o teto e a escada é através de roletes móveis sobre trilhos, que não garantem 
uma boa ligação elétrica e existe tendência para a geração de faíscas entre os roletes e o trilho 
do teto, por mau contato. 
Também por causa do conteúdo do tanque que é um hidrocarboneto, o teto às vezes é coberto 
com óleo e isso reduz ainda mais a condutividade elétrica entre o teto e o rolete. Por isso, a 
escada não pode ser confiável para uma boa conexão entre o teto e o costado. 

Avaliação: 
A equalização através da escada deslizante de acesso ao teto flutuante é discutível e 
considerada não confiável, ao longo da vida do tanque. 
Não é seguro devido ao risco de rompimento e descontinuidade na ligação, que pode 
acumular carga e gerar centelha. 
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Na utilização da escada como método de conexão elétrica entre o teto e o costado, a 
resistência da pressão de contato entre as rodas e os trilhos, aliada à corrosão e pintura, 
causam uma resistência ôhmica adicional, aumentando o risco de uma sobretensão, 
suficiente para causar um arco elétrico entre a borda do teto e o costado, provocando um 
incêndio. 
No entanto, a escada articulada deve ser conectada eletricamente ao costado e ao teto por 
meio de cabos elétricos flexíveis. nas dobradiças da escada, entre a escada e o topo do 
tanque e entre a escada e o teto flutuante 

 
b. Conexão teto-costado através do dreno primário 

Outra possiblidade para a interligação elétrica teto-costado é através de cabo elétrico flexível por 
dentro do dreno primário de escoamento de águas pluviais do teto, para propagação e descarte 
da corrente eletrostática. 

Avaliação: 
Não é seguro devido ao risco de rompimento e descontinuidade na ligação, que pode 
acumular carga e gerar centelha. 

 
c. Conexão teto-costado através do shunt 

Para resolver o problema de conexão do costado-teto surgiu a solução chamada de shunt, que 
são tiras de metal para conectar eletricamentes o teto ao costado, instalados ao redor da 
circunferência do tanque, igualmente espaçados em intervalos de aproximadamente 3 m (no 
máximo), presos na periferia do teto, normalmente fixados no topo do teto flutuante e deslizante 
no costado, sobre o espaço anular entre o costado e o próprio teto flutuante. Devem ser 
construídos de modo que o contato metálico seja mantido entre o teto flutuante e o costado do 
tanque em todas as posições do teto flutuante. 

Nota: 
Shunt é um condutor elétrico unindo dois pontos de um circuito, no caso de tanque o 
costado e o teto flutuante, através do qual mais ou menos corrente pode ser desviada. 

 
O shunt deve ser feito de aço inoxidável austenítico com um mínimo de 20 mm2 na área da 
seção transversal e uma largura mínima de 51 mm. 
O shunt instalado é mantido em contato com o costado do tanque por tensão pelo efeito 
semelhante a uma mola, de modo que conforme o teto se move para cima e para baixo, o shunt 
se move com ele e mantém contato com o costado, para prover a conexão elétrica do teto 
flutuante com o costado e conduzir a corrente proveniente de descargas atmosféricas ou raios 
para o costado e deste ao sistema de aterramento do tanque.  
 
Infelizmente, o shunt não oferece uma solução plenamente confiável, pois o contato entre o 
shunt e o costado não é um contato sólido e, como tal, há uma tendência para formação de arco 
elétrico. Além disso, a condutividade elétrica da interface shunt-costado é afetada pela pintura 
interna na superfície do costado, o grau de ferrugem e também pelo revestimento isolante, 
proveniente do produto na superfície do tanque.  
Apesar deeses inconvenientes ainda há muitos tanques de teto flutuante equipados com shunts. 
 
Para se conseguir a proteção do tanque com shunts há duas abordagens principais: 

 Ou ter os pontos de contato do shunt acima da vedação secundária, onde quaisquer 
faíscas produzidas estão fora (e não podem cair em) uma região de possível mistura 
inflamável; 

Onde um teto flutuante é equipado com ambos os selos primário e secundário, o espaço 
entre os dois selos pode conter uma mistura de vapor-ar dentro da faixa inflamável, e 
ocorrer uma centelha dentro desse espaço. 
Nesssa situação os shunts devem ser instalados de modo que eles contatem diretamente 
o costado do tanque acima do selo secundário.  
Porém pesquisas do API mostram que, independentemente da localização do shunt, 
sempre há uma geração de faísca na interface do shunt-costado, quando a corrente do 
raio flui, a única diferença é que a magnitude da faísca é reduzida em comparação com 
aquela sem o shunt. 
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 Ou ter os pontos de contato abaixo do nível do líquido, de modo que os possíveis 
locais de faísca estejam totalmente submersos no líquido, que exclui o ar da fonte de 
faísca.  

Uma vez que o risco de faíscas na interface shunt-costado está sempre presente, o API 
propõe que os shunts sejam instalados submersos, isto é, abaixo do nível de produto, a 
uma profundidade mínima de 0,3 m em uma região onde o vapor inflamável não existe, 
de modo que mesmo quando faíscas são geradas, o “triângulo do fogo” não será 
concluído.  
Atualmente, o tipo de shunt submerso não está disponível porque a viabilidade e a 
eficácia de tal projeto não são geralmente aceitas, além da impossbilidade de inspeção 
em serviço. Isso, portanto, desafia a eficácia dos shunts para a condução da corrente. 
Os shunts submersos ainda não têm uma tecnologia confiável e se requer estudos e 
testes para determinar a viabilidade. 
Nota:  

O triângulo do fogo é a representação dos três elementos necessários para que haja uma combustão. 
Esses elementos são: o combustível, que fornece energia para a queima; o comburente, que é a 
substância que reage quimicamente com o combustível; e o calor, no caso a faísca elétrica, que é 
necessário para iniciar a reação entre combustível e comburente. 

 
Como o contato entre o costado e o shunt depende da tensão elástica, em vários tanques os 
shunts podem ser vistos completamente separados do costado do tanque devido à tensão 
perdida, criando assim condições para o faiscamento. 
 

 
Shunt não tendo contato com o costado 
 
As centelhas são provavelmente a principal causa de incêndios nos selos de vedação da borda 
do teto flutuante.  
Isso surge devido, na prática, ao mau contato elétrico, que ocorre entre o shunt e o costado, e 
por isso, não é um projeto satisfatório para a passagem de corrente sem faíscas.  
Esse mau contato é devido à presença de oxidação ou ferrugem, óleo, revestimentos de 
superfície, etc. no costado e insuficiente pressão de contato. 
Entretanto, os shunts ou outra tecnologia, instalados acima das vedações tipo sapata, líquido e 
espuma. que assegure caminho de condução seguro do teto para o costado, são utilizados para 
estabelecerem rotas seguras para a corrente elétrica.  

Avaliação: 
Este arranjo com shunts consta das Normas API RP 2003-Protection Against Ignitions. 
Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents e NFPA 780 Standard for the Installation 
of Lightning Protection Systems por isso os shunts ainda estão presentes em muitos tanques 
de armazenameto de teto flutuante. 
Mas, esta solução, frequentemente empregada, tem várias contestações e está caindo em 
desuso, pelos seguintes motivos: 

 Infelizmente, o shunt não fornece uma solução perfeita, pois, o contato entre o shunt 
e o costado não é um contato sólido e, como tal, existe uma tendência da formação 
de arcos ou centelhas.  
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 Além disso, a condutividade da interface do shunt x costado é afetada pela pintura 
interna da superfície do costado; pelo nível de corrosão e ferrugem e também pelo 
efeito de isolamento, na superfície do costado, do depósito pesado de petróleo bruto 
armazenado.  

 Como o contato entre o costado e o shunt depende da tensão elástica ou efeito de 
mola da tira, em muitos tanques se observa shunts completamente separados do 
costado, devido à perda de tensão, criando assim o risco de centelhamento e ignição. 

 Também é claro que com a deformação (perda da circularidade) ao longo do costado, 
há o risco de se ter raspadores sem contato com o costado, tornando-se 
potencialmente um acumulador de carga eletrostática e promotor de centelha. 

 
Há uma pesquisa do próprio API, registrada no Relatório de Pesquisa API/EI 545-A-
Verification of lightning protection requirements for above ground hydrocarbon storage tanks, 
que estabelece que, independentemente da localização do shunt, sempre há uma geração 
de faísca na interface shunt x costado, quando a corrente de raios flui, do teto para o 
costado, e a única diferença é que a magnitude da faísca é reduzida em comparação com a 
ausência do shunt. 
 
Como sempre há essas faíscas na interface do shunt x costado, a nova recomendação do 
API é que os shunts sejam instalados submersos, isto é, instalados abaixo do nível do 
produto, a uma profundidade mínima de 0,3 m, em uma região onde não exista vapor 
inflamável, de modo que, mesmo se faíscas são geradas, o triângulo do fogo não será 
concluído. Se o shunt está submerso, teoricamente o arco ocorre onde não há ar/Oxigênio 
presente e a ignição será evitada. 
Porém, o tipo de shunt submerso não está disponível, porque a viabilidade e eficácia de um 
projeto desse tipo não são garantidas. Além disso, por estarem submersos, esses shunts 
são de difícil inspeção e manutenção.  
 
d. Conexão teto-costado através cabos condutores flexíveis tipo cabos metálicos, 

autorretráteis, ligando o teto flutuante com o costado do tanque, em pelos menos quatro 
pontos 

A prática do uso de tiras metálicas (shunts ou raspadores) atritando sobre o costado do tanque 
não satisfaz os requisitos de segurança, pois caso haja o descolamento de alguma(s) tira(s), há 
o risco da acumulação de carga estática e o centelhamento.  

 
O próprio API divulgou em 2009 um Relatório de Pesquisa API/EI 545-A-Verification of lightning 
protection requirements for above ground hydrocarbon storage tanks, baseado em testes e 
casos históricos, com as seguintes conclusões: 

a) Os shunts acima do espaço de vapor podem ser uma fonte de ignição de fogo na região 
entre teto-costato, (“rim fire”), especialmente se existir um espaçamento ou abertura ou folga 
entre o selo e o costado. 
b) A melhor prevenção contra ignições causadas por descargas atmosféricas é não permitir 
a existência de uma atmosfera inflamável, por exemplo, com a utilização de selo de 
vedação secundário além do primário. 
c) Deve haver uma rotina de inspeções periódicas para os selos de vedação. 
d) Restringir o acesso de pessoas quando houver uma ameaça de relâmpagos. 
e) Tetos flutuantes internos são mais seguros com respeito a incêndios causados por 
relâmpagos, que tetos flutuantes externos. 

 
E recomenda duas possíveis configurações: 
1º. Instalar shunts submersos entre o teto flutuante e o costado do tanque, no máximo a cada 3 
metros em torno do perímetro do teto e remover quaisquer shunts acima do selo de vedação. 

Comentário: 
Esta configuração requer mudanças substanciais nos projetos e revisão de tanques 
novos e existentes, além das dificuldades inerentes de inspeção e manutenção. 
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2º. 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. 
       Comentário: 

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. 

 
Este equipamento provê uma conexão elétrica a partir de uma roldana, fixada no topo do 
costado, onde fica enrolado um cabo metálico, preso no teto flutuante.  
Nessa roldana existe um sistema de mola que, na condição de maior elevação do teto flutuante, 
faz com que o cabo fique todo recolhido, e na menor elevação, o cabo fique todo distendido.  
A roldana é fixada no topo do costado e a ponta do cabo é fixada na borda do teto flutuante.  
À medida que o teto abaixa, o cabo se desenrola, e quando sobe volta a enrolar.  
O cabo fica sempre tracionado, com a menor extensão necessária para a conexão teto-costado, 
evitando o problema associado ao uso de cabos longos.  
O dimensionamento do número de RGAs depende do tamanho do tanque e do tipo de produto 
armazenado.  
 
Seguem informações técnicas sobre o sitema de aterramento retrátil, “RGA® Retractable 
Grounding Assembly”, para proteção contra descargas atmosféricas, em tanques de teto 
flutuante. 
O RGA é mais eficaz devido à conexão elétrica mais curta que fornece, embora mais caro em 
comparação com cabos comuns, mas o RGA sozinho não é considerado uma proteção completa 
contra impactos diretos de raios. 

 

 
Foto do sistema retrátil RGA com cabo e roldana desenvolvido pela empresa Lightning 
Eliminators & Consultants, Inc. 
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Ilustração de sistema retrátil RGA com cabo e roldana desenvolvido pela empresa Lightning 
Eliminators & Consultants, Inc.  
 

 

 

 
 

 
Ilustração do detalhamento do sistema RGA da empresa Lightning Eliminators & Consultants, 
Inc.  
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Atentar para que o projeto previna o enroscamento ou embaraço do cabo sobre o teto. 
 

Figura 1 Mostra um condutor convencional 
quando o teto está em sua maior elevação, 

com risco de embaraço ou enroscamento no 
teto 

Figure 2 Mostra o RGA quando o teto está em 
sua maior elevação, com o cabo esticado e 

enrolado na roldana retrátil 

 

 

 

 
 

6.4.  Necessidade do aterramento elétrico do tanque 
Tanques metálicos, em contato direto com o solo e conectados a um sistema de tubulações 
aterrado, têm demonstrado ser suficientemente seguros para propagar e dirigir até o solo a 
descarga elétrica atmosférica, que atingir o tanque. 
Conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 5419 um tanque metálico de armazenamento, 
cilíndrico vertical, é considerado naturalmente aterrado se está apoiado sobre o solo, ou sobre 
base de concreto, e tem no mínimo 6 m de diâmetro, ou está apoiado sobre revestimento 
betuminoso e tem no mínimo 15 m de diâmetro. 
Outra condição em que a Norma ABNT NBR 5419 considera o tanque aterrado é quando o 
tanque está acoplado eletromecanicamente a uma rede de tubulações eletricamente contínuas e 
aterradas. 
Nota: 

Norma Brasileira ABNT NBR 5419 parágrafo A.2.4 Aterramento de tanques 
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 
Subsistema de aterramento; 
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. 

 
Uma característica a ser considerada é a resistividade do solo: quanto mais elevada, mais 
improvável o aterramento elétrico natural.  
 
Quando necessário o aterramento, o tanque deve ser conectado a um sistema de malha 
metálica de aterramento que atenda às exigências da Norma ABNT NBR 5419.  
 

6.5. Situações mais comuns de risco para o tanque de teto flutuante externo 
Há algumas situações em que o tanque de teto flutuante externo apresenta maior risco: 

a. Falta de estanqueidade do selo da vedação do espaço vapor e dos demais acessórios 
sobre o teto; 

b. Tampa da boca de visita dos compartimentos aberta; 
c. Manter em operação o teto flutuante apoiado sobre o fundo; 
d. Risco de situações operacionais rotineiras; 
e. Operar tanques com teto furado e/ou com regiões de baixa espessura. 

 
Ao desenvolver cada um desses itens tem-se: 
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a. Falta de estanqueidade do selo da vedação do espaço vapor, entre o teto  flutuante 
e o costado, e dos demais acessórios sobre o teto  

As maiores perdas no tanque de teto flutuante externo 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 três tipos principais de selos primários de vedação de o espaço anular teto-costado são:  

 sapata metálica; 
 enchimento de líquido;  
 enchimento de espuma.  

Também há o Selo PW desenvolvido pela Petrobras. 
 
O maior inconveniente, que leva à perda da vedação, é a deformação do costado do tanque, 
durante a montagem e ao longo do tempo de uso, 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 
metálica comprida, acaba por compensar a deformação localizada, porém, tem o inconveniente 
do risco de gerar centelha de energia eletroestátca, entre a chapa de metal e o costado., além 
do maior preço.   
Já o selo de espuma e o selo líquido se desgastam rapidamente, pelo atrito com o costado, e o 
selo PW, perde o contato com o costado, propiciando as perdas. 
 

Selo de espuma Selo Petrobras PW Selo de sapata deslizante 

 

  
 
O tipo de sapata metálica é o mais antigo e usa um sistema de sapata de metal para deslizar 
contra o costado, enquanto os outros tipos usam (normalmente) um material emborrachado para 
conter o líquido ou a espuma, de modo que o material emborrachado esfregue contra a costado. 
 
O sistema de sapata metálica fornece algum tipo de contato elétrico entre o costado e teto 
flutuante, os outros dois são, em princípio, isolantes ou pelo menos muito resistivos, e podem 
permitir a passagem da faísca de eletricidade estática.   
 
O contato elétrico entre o costado e o teto flutuante, proporcionado pela vedação metálica da 
sapata é provavelmente uma desvantagem, pois poderia gerar faíscas em um local onde existe a 
possibilidade de uma mistura vapor-ar, muito próxima ao líquido, ou no volume entre os selos 
primário e secundário.  
Os selos de vedação do tipo sapata mecânica são as mais difíceis de evitar faíscas, mas 
fornecer bons shunts ou outros dispositivos condutores da corrente elétrica, do teto para o 
costado, acima do selo de vedação, como rotas alternativas e seguras, reduz, sobremaneira, o 
risco.. 
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Da mesma forma, as vedações preenchidas com líquido e espuma devem ser equipadas com 
shunts, ou  ou outras formas de conexão elétrica, acima da vedação. 
 
Há selos de sapata metálica providos com isoladores elétricos, para evitar faíscas, mas mesmo 
assim se deve instalar shunts ou outras formas de conexão elétrica, em conjunto, para fornecer 
um caminho de condução seguro da energia elétrica. 
 
Nos tanques de teto flutuante o fogo, causado por descargas elétricas e centelhas de energoa 
eletrosstática, tem ocorrido junto ao espaço anular de vapor ocupado pelo selo periférico de 
vedação do teto.  
 
A razão é que nos tanques de teto flutuante externo, as perdas evaporativas mais expressivas 
acontecem pelo espaço anular ou espaço vapor (“rim”) entre o costado e o teto, por aberturas ou 
deformações do costado, que expõem o produto. 
 
Adicionalmente há outras perdas de vapor pelas aberturas dos acessórios do teto, a saber: a 
coluna ou guia antirrotacional; a escotilha de medição e coleta de amostra; as válvulas quebra-
vácuo; as guias das pernas de apoio do teto; as caixas de drenagem da água de chuva 
acumulada no teto, os dispositivos de alívio de pressão sob o teto e as bocas de visita.  
 
Uma parcela menor acontece pela evaporação da película líquida que fica aderida sobre a 
parede molhada no costado, durante a descida do teto flutuante.  
 
A maior prevenção contra esses incêndios e explosões provocados por descargas elétricas é a 
garantia da estanqueidade do selo da vedação periférico do espaço vapor entre o costado e o 
teto flutuante. 
         Recomendação: 

 O selo Petrobras PW não deve ser utilizado como selo primário em tanque de teto 
flutuante externo, pode ser usado como selo secundário.  

 Empregar, preferencialmente o selo de vedação primário tipo sapata, que é 
resistente e tem boa durabilidade, em conjunto com o selo secundário do tipo 
PW, da Petrobras.  

             O selo de sapata é o que melhor se adapta às deformações do costado. 
 Esta solução não dispensa a instalação dos injetores de espuma, para combate a 

possível fogo sobre o selo, pois, com o tempo de uso o selo se vai deteriorando e 
a vedação se torna ineficiente. 
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Ilustração do uso do selo primário tipo sapata em conjunto com 

um selo secundário tipo PW da Petrobras 
Nota: 

Informações sobre selos de vedação periféricos mais estanques 
O diâmetro externo do teto flutuante é normalmente 400 mm menor que o diâmetro interno 
do tanque, logo há uma folga de cerca de 200 mm, entre o teto e a parede interna do 
costado do tanque. Essa folga compensa as tolerâncias de montagem e permitem que o 
teto flutuante suba e desça sem prender à parede do tanque. 
 
Por isso, todos os tanques de teto flutuante externo devem ser equipados com selo de 
vedação periférico sobre o espaço de vapor, que se forma entre o costado e o próprio teto 
flutuante.  
 
Os selos de vedação são afixados no teto flutuante e deve “raspar”, isto é ser pressionados 
firmemente contra o costado e acompanhar os movimentos de subida e descida do teto 
flutuante. 
 
Os selos de vedação periféricos classificam-se em primário e secundário. 
A função do selo primário é reduzir as perdas por evaporação e a do selo secundário é 
reduzir ainda mais essas perdas e as devidas à camada de molhamento do costado, que 
surge durante o esvaziamento do tanque. 
 
• Selo primário 
Os selos primários tipos de sapata mecânica, de espuma e de bolsão de líquido são os 
mais eficientes, pois mantêm contato com o costado, para compensar os vazios que são 
formados pelas imperfeições e deformações na superfície do costado.  
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Selo primário mecânico de 
sapata com selo secundário 

Selo primário de espuma com selo 
secundário 

Selo primário de líquido com selo 
secundário 

   
Ilustração dos tipos de selo de vedação periféricos 

 
Já o selo PW da Petrobras, se utilizado como selo de primário, não atende a essas 
condições, pois apresenta um pequeno trecho de contado com o costado e um grande 
espaço de vapor sob o selo, logo não provê uma boa vedação e acarreta perdas de 
vapores elevadas.  
 

 
Ilustração do selo de vedação periférico PW da Petrobras 

 
• Selo secundário 
No entanto, o selo PW tem algumas vantagens, como a característica de abafamento da 
chama, autoextinguindo o fogo junto ao selo, que o indicam ao uso como selo secundário, 
em conjunto com um dos selos primários indicados. 
 
Para eficiência da selagem ou efetivo comportamento estanque do selo de vedação 
periférico é essencial que:  

 Permita a boa acomodação nas irregularidades de costado, cobrindo o espaço de 
vapor acima da superfície de líquido; 

 Tenha um longo e permanente trecho de contato com o costado e consiga “raspar” 
o óleo que molha o costado internamente.  
Estas são características inerentes ao selo primário de sapata. 
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Vazamento do espaço vapor acima da 
superfície de líquido 

Vazamento de vapor do óleo que molha o 
costado internamente 

  
Ilustração dos vazamentos que o selo de vedação deve restringir 

 
Outras fontes de perdas de vapor para a atmosfera são os acessórios no teto flutuante, 
como as pernas suportes, as válvulas quebra-vácuo e a coluna antirrotacional. 
Um exemplo de solução é a capa ou meia para fechamento das pernas de apoio do teto 
flutuante (Leg Sock), utilizadas para reduzir as perdas do produto armazenado.  
 

  
Foto das capas instaladas nas pernas de apoio de um teto pontão 

 

b. Risco de tampa da boca de visita dos compartimentos do teto aberta  
Também causa risco o costume de deixar aberta a tampa da boca de visita dos 
compartimentos ou flutuadores do teto flutuante, onde pode haver mistura inflamável, devido 
à entrada de produto por furo ou trinca passante no lençol de chapas do teto flutuante. 

       Recomendação: 
 Construir compartimentos estanques – flutuadores - para o teto flutuante pontoon e para 

o teto “double deck”; 
 Prover a tampa da boca de visita com fechamento mecânico, isto é, junta de vedação e 

parafusos para aperto. 
Cada compartimento flutuador possui uma boca de visita ou inspeção através da qual é 
possível se verificar se estes compartimentos estão estanques. Entretanto, em muitos 
projetos a tampa destas bocas de visita dos compartimentos é simplesmente apoiada e 
pode soltar-se e favorecer a entrada e o acúmulo de água de chuva em grande volume e, 
no limite, levar ao enchimento dos compartimentos flutuadores, propiciando o 
afundamento do teto flutuante.  Outro risco é deixar escapar para cima do teto vapores e 
gases, em caso de furo ou trinca no compartimento. 

 Inspeção de rotina dos compartimentos para verificar a presença de vapor ou líquido 
inflamável. 

 
            Boca de visita flangeada para compartimento estanque de teto flutuante 
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Boca de visita ou inspeção de um compartimento flutuador com instalação de borracha de vedação 
e sistema de abertura fácil. 

Nota: 
Explosões relacionadas a raios podem ocorrer dentro dos compartimentos em tanques de 
teto flutuante, como resultado da falta de estanqueidade da boca de visita do 
compartimemento e de uma atmosfera inflamável dentro do próprio compartimento.  
Este risco de explosões pode ser reduzido com as medidas: 
a) proporcionar fixação mecânica (junta de vedação e parafusos) das tampas das bocas de 
visita dos compartimentos; 
b) inspecionar as tampas das bocas de visita para garantir um bom contato e assegurar 
compartimentos estanques à entrada de vapores; 
c) inspecionar o interior dos compartimentos quanto à presença de vapores ou líquidos 
inflamáveis, periodicamente. 
 

c. Risco de manter em operação o teto flutuante apoiado sobre o fundo  
A operação com o teto flutuante 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 ao apoiar o teto flutuante sobre as pernas no fundo 
do tanque, imediatamente se desenvolve um espaço de vapores abaixo do teto, que 
durante o enchimento são deslocados para cima do teto.  
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 ou esvaziamento no caso de uma tempestade com raios. 

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

 
d. Risco de situações operacionais rotineiras 

      Recomendação: 
 Garantir que a escotilha de medição de nível e as bocas de visita no teto estão fechadas; 
 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 e da água no fundo do tanque, até que o teto 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, 
tanto o dispositivo como o cabo de suspensão.  
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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. 
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. 
        

e. Risco de operar o tanque com teto furado e/ou com regiões de baixa espessura  
        A operação de tanques com teto, apresentando furos ou regiões de baixa espessura, 

inferiores a 4 mm, é proibido pela Norma brasileira ABNT NBR-5419 para teto fixo ou 
flutuante, 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. 
 
6.6. Avaliação do risco de incêndio causado por descarga elétrica em tanque de 
teto flutuante  

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.  

 Perfuração ou superfície quente causada por descarga elétrica atmosférica sobre o 
tanque; 

 Eletricidade estática; 
 Execução de serviço de soldagem próxima ao tanque. 

 
Os tanques de teto flutuante apresentam sempre algum vapor ou gás, sobre o teto, proveniente 
do produto, que escapa pelas aberturas do selo de vedação periférico e de outros acessórios 
como bocais de alívio da pressão sob o teto, tubos-guia das pernas do teto, tubo ou coluna 
antirrotacional e de válvulas quebra-vácuo. 
 
Por isso, a Norma API RP 2003 recomenda manter bem vedado o sistema de selagem, desses 
acessórios e componentes. 
Nota: 

Como uma vedação estanque também é uma defesa muito eficaz contra o risco de raios é essencial 
um programa de inspeção periódica, para garantir a condição de estanqueidade do selo periférico e 
dos acessórios do teto flutuante.  
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A presença dessa nuvem de vapores e gases, sobrenadando o teto, mesmo em condições 
normais de operação, ou seja, sem qualquer problema no tanque, potencialmente, acarreta 
sempre o risco de incêndio, se acontecer uma fagulha elétrica. 
 
O próprio API recomenda que o acesso de pessoas ao teto flutuante externo, quando o tanque 
armazena produto inflamável ou combustível, só seja permitido a partir da elevação em que o 
teto esteja no máximo a 1,20 metros distante do topo, valendo-se do efeito dispersante dos 
ventos.  
 

 Risco das descargas atmosféricas 
A descarga atmosférica pode ser a fonte de ignição desta nuvem de vapor ou gás, sem 
necessidade de atingir a chaparia, ou seja, basta qualquer tipo de energia que excite as 
moléculas do produto inflamável ou combustível. Isso inclui as ondas eletromagnéticas de 
indução de descargas elétricas atmosféricas, próximas ao tanque. 
Na ocorrência das tempestades com descargas atmosféricas, o tanque 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. 
 

 Risco de perfuração e chapa quente 
Outra fonte da 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 brasileira ABNT NBR-5419 recomenda o mínimo de 4 mm, para chapas de 
aço Carbono e aço Inoxidável e espessura mínima de 7 mm em chapas de ligas de Alumínio. 
 

 Risco de centelhamento por energia eletrostática 
Para atuar na equalização do potencial elétrico entre o teto flutuante e o costado, 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 e o costado do tanque, em 
pelos menos quatro pontos, facilitando o escoamento das correntes eletroestáticas, 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, com o efeito do vento, a mistura estará pobre longe do anel periférico e rica 
sobre o selo de vedação, porém em algum lugar sobre o teto a mistura será a ideal.  
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, para 
definir as condições do armazenamento. 
Conforme a Norma API RP 2003 a condição de risco de início da ignição das misturas com 
hidrocarbonetos é conforme o gráfico a seguir. 
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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 
Quando o tanque está sendo esvaziado e o teto próximo ao fundo, a ventilação é bem menor, e 
as chances de se ter a mistura ideal é maior, sendo, pois, a condição de muito risco.  
 
Além disso, o costado exposto, ao ser aquecido pela radiação solar, transmite mais calor para a 
massa pequena de produto armazenado, acarretando mais evaporação.  
 
Neste caso, tem-se ainda a contribuição de possível faísca proveniente do contato elétrico nas 
chapas do fundo pelas pernas-suportes do teto flutuante.  
 
O teto apoiado no fundo, portanto sem ventilação nenhuma, é a condição mais favorável â 
concentração de mistura ar+vapor de hidrocarboneto, além do costado (vazio) ser aquecido pela 
radiação solar, transmitindo calor para uma massa pequena de produto, logo propiciando 
vaporização mais intensa.  
 
Com a entrada de líquido, quando o nível de produto sobe, há o efeito de pistão e turbulência, 
que empurram o vapor para cima do teto, onde este fica confinado pela má ventilação. 
 
Assim, como afirmado pela própria Norma API RP 2003, o teto flutuante não é suficientemente 
seguro, para o caso de descargas atmosféricas. No entanto, nada é totalmente seguro, quando 
se trata de descargas atmosféricas, e as recomendações de proteções se baseiam em 
experiência e estatísticas. 
 
Nota: 

Atualmente, há a tendência de utilização de cobertura dos taques de teto flutuante com domo 
geodésico, para reduzir as emissões ambientais, com isso não haverá mais esse tipo de risco. 
 

No tanque com teto flutuante externo, 
sem cobertura, o vento cria condições 

de vácuo na periferia do costado do 
tanque, intensificando as perdas 

através do selo de vedação. 

No tanque com teto flutuante interno, 
com cobertura tipo domos 

geodésicos, não há os efeitos 
causados pelo vento. 
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Ilustração do efeito do vento em teto flutuante externo sem e com cobertura 
 
Na legislação brasileira, conforme a Norma ABNT NBR 5419, sobre descargas atmosféricas, o 
teto flutuante, que está interligado eletricamente ao costado e o tanque acoplado 
eletromecanicamente a uma rede de tubulações eletricamente contínuas e aterradas, não 
precisa de captores, ou seja, de pára-raios. 
 
Ainda conforme a Norma ABNT NBR 5419, a garantia de que o teto flutuante está interligado 
eletricamente ao costado, isto é, a equalização elétrica entre o teto e o costado, é dada por meio 
de condutores flexíveis ou pela escada articulada ligada ao bordo do tanque e ao topo do teto 
flutuante.  
Nota:  

Na verdade, a equalização de potencial elétrico através da escada articulada, de acesso ao teto 
flutuante, não é utilizada, pois não tem confiabilidade. No entanto, a escada deve ser aterrada no 
teto e no costado com cabos elétricos, que não embarassm quando a escada se movimentar. 
 

Conforme a Norma API RP 2003, o importante é a boa conexão elétrica do teto com o costado 
do tanque. 
A solução da equalização por shunts é utilizada, segundo a Norma API RP 2003, ou instalados 
acima do selo secundário, ou se forem shunts submersos, isto é, abaixo do espaço de vapor 
entre o costado e o teto flutuante. Porém, essa configuração é de difícil execução e não permite 
inspeção e manutenção, em serviço. 
Uma solução, considerada como boa prárica, 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.  
Este sistema propicia resistência e impedância baixas para condução e aterramento dessas 
cargas elétricas e deve ser utilizado, particularmente, nos locais com maior incidência de 
descargas atmosféricas. 
 
7. Requisitos para manter a flutuabilidade de teto flutuante externo em situações de 

emergência 
Quando acontece um adernamento de teto flutuante é uma verdadeira catástrofe, pois sempre 
requer um custoso trabalho e serviço pesado, com contratações em emergências, para 
recuperar a flutuabilidade, além das perdas financeiras que advêm com o tanque fora de 
operação.  
Por outro lsdo, operar com o teto flutuante submerso, mesmo parcialmente, é uma decisão muito 
perigosa, pois o produto fica exposto e o risco de incêndio, por descargas atmosféricas ou 
centelhamento eletrostático, é proibitivo, além de inundar o ambiente com vapores e gases 
tóxicos e inflamáveis.  
 
7.1. Tipo de teto flutuante mais sujeito a situação de adernamento 
O adernamento de teto flutuante pode acontecer tanto no tanque de teto flutuante externo como 
no de teto flutuante interno.  
O teto flutuante externo pode ser com flutuador ou pontão pontoon periférico, dividido em 
compartimentos estanques, ou com teto duplo double deck também dividido em compartimentos 
estanques.  
Porém, os acidentes com adernamento são mais comuns nos tetos flutuantes externos de 
flutuador ou pontão pontoon periférico, pois têm menor estabilidade, em relação ao teto duplo.  
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Nota: 
No teto flutuante interno, que não é afetado por chuva, pois, é coberto por um teto fixo, o 
adernamento poderia ocorrer somente por efeito do produto transbordante, inundando o deck ou os 
flutuadores.  
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, que se apóia 
apenas ao longo do topo do costado, prescindindo de estrutura suporte interna, isso não acontece.  

 

 
Figura esquemática de um teto flutuante interno com flutuadores e deck fabricados de liga de 
Alumínio  

 
7.2. Situações de emergência de adernamento mais comuns de tetos flutuantes 

a- Segundo a Norma API Std 650 Anexo C, os tetos flutuantes devem ter flutuabilidade 
suficiente para permanecer flutuando no líquido armazenado, considerando o menor 
valor entre a gravidade específica do produto ou 0,7, e com os drenos primários 
inoperantes, nas seguintes condições, que podem comprometer a flutuabilidade do teto, 
levando-o a adernar parcial ou totalmente: 
 

 Teto inundado com água  
250 mm (10 pol.) de lâmina de água de chuva por um período de 24 horas sobre toda a 
área horizontal do tanque, sem transbordo de produto para cima do teto. 
Nota: 

Esta condição só se aplica ao teto pontão e não ao teto dounle deck. 
O teto double deck deve ter drenos de emergência projetados para manter o nível d’água 
em um volume que não comprometa a flutuabilidade do teto, descartando a água para 
dentro do tanque,,e estes drenos não devem permitir que o produto flua para cima do teto. 
 

 Teto inundado com produto 
No teto pontão, o deck e quaisquer dois compartimentos adjacentes perfurados e 
inundados pelo produto; e no teto double deck, dois compartimentos adjacentes 
perfurados e inundados pelo produto, ambos os tipos de teto sem considerar a presença 
de água ou carga viva. 
 

b- Abaulamento do teto, propiciando deslocamento e concentração de gases e vapores no 
espaço de vapor formado sob o teto, desestabilizando-o. 
As ocorrências simultâneas de inundação pela chuva e colchão de gases e vapores se 
deslocando sob o teto podem levar ao desequilíbrio do teto. 
A inundação localizada em regiões mais deformadas do lençol é muito perigosa e deve 
ser prevenida com drenagem específica para estes locais. 
 

c- Agarramento do teto flutuante no antirrotacional devido à inclinação excessiva do teto. 
Pode acontecer quando o teto se torna instável, devido ao armazenamento de petróleo 
diluído com condensado, por ex., levando ao baixo ponto de fulgor (aproximadamente 
menor que 38ºC) do óleo. 
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Acontece que sob a radiação solar a temperatura da chaparia do teto pode elevar-se até 
cerca de 60ºC e há a geração de vapor, que se concentra em pontos altos do teto 
deformado e provoca a sua elevação localizada.  
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. 
 

 
 

d- Travamento do selo de vedação periférico 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.  
Em outros tipos de selo também podem ocorrer situações semelhantes. 
 

 
    Ilustração do selo de vedação periférico PW da Petrobras 
 

e- Outra fonte de problemas que causa o mau funcionamento dos selos de vedação 
periféricos é o dreno primário rígido de juntas articuladas. 

           À medida que o teto sobe ou desce, o dreno empurra o teto para um lado ou outro e com 
isso altera a sua distância em relação ao costado, interferindo diretamente na 
performance do selo de vedação e até podendo provocar seu agarramento no costado.  

           Uma alternativa para este problema é trocar o dreno rígido de juntas articuladas pelo 
dreno de mangote flexível, que não causa esforços sobre o teto.  
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f- Emperramento da escada de acesso ao teto 
            A escada móvel articulada que liga a parte mais alta do costado ao convés ou deck do 

teto flutuante pode travar, impedindo que o teto suba, não acompanhando a elevação do 
nível do líquido, durante a operação de enchimento, e ocasionando a passagem do 
líquido para cima do teto. 

 
            Esse risco é causado pelo desalinhamento entre as rodas na extremidade da escada e 

os trilhos sobre o teto, ou devido ao emperramento das articulações existentes na 
escada.  

 
g- Agarramento do dreno rígido articulado de água pluvial 

           Neste caso, durante operações de enchimento, a corrente que limita o movimento do 
dreno rígido articulado pode soltar-se, prendendo-se em outro ponto do dreno, impedindo 
a movimentação do teto e causando o adernamento.  

 
h- Entupimento da bacia de drenagem de água pluvial, na superfície do teto flutuante. 

Isto impossibilta o esgotamento do teto e leva à inundação. 
 

i- Armazenamento de produto muito leve, densidade abaixo da densidade mínima de 
projeto do teto flutuante.  
O projeto do teto prevê sua flutuação em líquido, considerando o menor valor entre a 
gravidade específica do produto ou 0,7.  
Neste caso, o teto afunda no líqüido mais que a profundidade admissível, calculada no 
projeto, podendo ultrapassar as cotas dos flutuadores ou as cotas dos bocais dos 
dispositivos de alívio. 

            O produto passa para cima do teto flutuante, aumentando a força peso do conjunto (peso 
da estrutura metálica do teto e de parte da carga da escada articulada + peso do produto 
acumulado sobre o teto) e podendo ocasionar o afundamento total do teto. 
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Nível do líquido no teto pontão Nível do líquido no teto duplo 

  

 
j- Passagem de produto pelos dispositivos ou válvulas quebra-vácuo.  

           Estes dispositivos são projetados para abrir quando o teto se apóia sobre o fundo do 
tanque, de modo que por sucção do produto sendo esvaziado, não seja gerado vácuo 
sob o teto, o que levaria ao dano grave.  

           Entretanto, o quebra-vácuo deve possuir uma altura razoável de modo que mesmo  
           em caso de adernamento parcial (inclinação do teto flutuante) ou em casos de  
           afundamento maior do teto em produto mais leve, ocorra o extravasamento de líquido 
           por ele, para a parte superior do teto, o que levaria ao agravamento da situação. 
 

k- Passagem de produto pela guia das pernas suportes do teto 
            Por problemas construtivos o nível de produto pode acontecer ser superior à altura da 

guia e haver o transbordamento sobre o teto. 
 

l- Entrada de água de chuva ou do próprio líqüido armazenado pelas bocas de inspeção 
dos flutuadores ou compartimentos.  

            Cada flutuador ou compartimento do teto flutuante possui uma boca de visita ou inspeção 
através da qual é possível se verificar se estes compartimentos estão estanques.  

            Entretanto, em muitos projetos a tampa destes compartimentos é simplesmente apoiada.  
            No caso de adernamento parcial do teto devido ao acúmulo de produto ou no caso do 

acúmulo de água de chuva, em grande volume sobre o “deck”, caso o líqüido penetre 
pelas bocas de inspeção ele levará ao enchimento dos flutuadores, um a um, o que 
acabará acarretando o afundamento de todo o teto flutuante.  

 
m-  Pressão de vapor elevada do produto armazenado 

O deck ou convés possui, normalmente, uma grande área sujeita ao processo de 
insolação, devido à exposição aos raios solares.  
Esta insolação aumenta a temperatura da chaparia do deck, podendo chegar acima de 
60ºC, e este calor em parte é transferido à superfície do fluido líquido armazenado.  
Desta forma a pressão de vapor do produto líquido, que normalmente já é alta (daí o 
armazenamento em tanque de teto flutuante), aumenta com a temperatura, propiciando 
a formação de bolsões de gás e vapor sob o teto. 
Sob o efeito de aquecimento do produto de alta pressão de vapor, sob a chapa do deck, 
a pressão exercida pelo espaço de vapor cresce muito, podendo superar a pressão 
exercida pela carga peso do teto flutuante sobre o líquido.  
Neste caso, não existindo dispositivos de alívio sobre o teto o mesmo pode flutuar sobre 
um bolsão de vapor de forma instável.  
 
Na ocorrência de chuvas fortes, devido à instabilidade do teto causada pelo produto que 
evaporou e se acumulou sob o teto flutuante, a água pode vir a deslocar-se para um dos 
lados, inclinando o teto, perigosamente. 
Se não houver caixa de drenagem, nessa região de acúmulo de água, o teto fica 
desestabilizado e o afundamento ou adernamento é iminente. 
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Ao ocorrer o início do adernamento ainda há o risco de o produto líquido armazenado 
transbordar para cima do teto, agravando mais a ocorrência.  
 

n- Falha em uma ou mais pernas de apoio do teto, que flexionam ao tocar no fundo do 
tanque. 
Isso pode acontecer por já estar o teto inclinado e/ou com carga elevada sobre ele, por 
exemplo, de inundação de água ou vazamento de produto, para cima do teto, e a(s) 
perna(s) apoiar(em)-se inclinadamente e flambar(em). 

 
Deflexão lateral da perna suporte do teto flutuante 
  

7.3. Principais providências requeridas para afastar o risco de adernamento do teto 
flutuante 
7.3.1.  Em teto flutuante tipo pontão utilizar a drenagem multiponto constituída por caixas 
auxiliares de drenagem de água pluvial, em locais com maior deformação (depressão), a serem 
definidos no teste de flutuabilidade do teto, interligados com a caixa de drenagem principal, por 
tubos sob o teto. 

 
             Ilustração de drenagem pluvial multiponto  
 
7.3.2. Efetuar inspeção e manutenção adequada da escada sobre teto flutuante de modo que 
sejam verificadas as rodas de deslizamento, o alinhamento dos trilhos e as articulações, para 
que não ocorram travamentos em operação.  
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           Ilustração da escada articulada ou deslizante de acesso ao teto flutuante 
 
7.3.3. Instalar fluluadores sob o teto no local da escada articulada, compensando o peso 

adicional da escada que tende a deformar e criar uma depressão na chaparia do teto 
flutuante. 

 
Ilustração de flutuadores sob os trilhos da escada do teto flutuante.  
 

7.3.4. Verificar a possibilidade de trocar o dreno primário tipo tubos rígidos com juntas 
articuladas pelo tipo mangote flexível, que é mais confiável, pois tem memória que 
mantém o mesmo arranjo na subida e na descida do teto. 
 

Dreno primário tipo tubos rígidos com juntas 
articuladas e correntes que limitam seu 

movimento, na subida e na descida do teto.  

Mangote flexível com memória que mantém o 
mesmo arranjo da montagem na subida e na 

descida do teto 

  
 

7.3.5. Verificar as condições do sistema antirrotacional, de modo que não existam peças soltas 
ou componentes danificados, que possam travar o movimento do teto flutuante, quando 
em operação.  
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7.3.6. Promover o fechamento estanque das bocas de inspeção dos compartimentos 

flutuadores, de modo que mesmo sob adernamento parcial do teto, não ocorra a entrada 
de produto ou água de chuva nos flutuadores.  

 
7.3.7. Uso de dispositivo de alívio da pressão dos vapores gerados e acumulados sob o teto, 

instalado nos pontos com maior deformação (“barriga para cima”) do teto flutuante tipo 
pontão. 
É uma válvula de alívio ou respiro que evita o acúmulo de gases ou vapores sob o teto, 
enquanto o teto se encontra flutuando.  

Nota:  
Colaboração do engº Wu Shin Chien Consultor da Petrobras 
Há necessidade de dois tipos de dispositivos para eliminação segura dos gases e vapores 
acumulados, durante a operação, sob o teto flutuante tipos pontão e duplo. 
O primeiro é o quebra-vácuo, que tem a função de expulsar o ar existente sob o teto no inicio do 
enchimento do tanque e evitar a formação de vácuo no esvaziamento, após o teto apoiar no fundo. 
Uma vez que o teto passa a flutuar sobre o líquido ou não ter mais contato com a chapa do fundo, o 
dispositivo quebra-vácuo deve manter-se fechado.  
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                                 Dispositivo quebra-vácuo 
 
O segundo é a válvula ou respiro de alívio, específico para o teto pontão, que evita o acúmulo de 
gases ou vapores sob o teto, enquanto o teto se encontra flutuando.  
 

 
 
O dispositivo de alívio proposto deve evitar o acúmulo de vapores e gases sob o disco central ou 
deck do teto flutuante tipo potão e para ser eficiente deve ter as seguintes características: 
 Ser o mais leve possível para minimizar a deformação localizada na chapa do teto, onde está 

instalado; 
 Manter-se estanque quando não há bolhas de gás ou vapor sob o teto, de modo evitar a entrada 

de ar e a perda por evaporação do produto; 
 Ser de fácil inspeção e manutenução;  
 Evitar a passagem do produto do tanque para superfície externa do teto. 
 
A função é eliminar, passando para a atmosfera, os vapores e gases emitidos e que ficam retidos e 
aprisionados entre a superfície do líquido e o teto flutuante. O respiro deve garantir a ausência de 
gases ou vapores no lençol central do teto pontão. 
 
Dependendo do local em que os gases e os vapores ficam acumulados sob o teto, eles podem 
provocar desde uma pequena inclinação do teto e até o seu adernamento. 
Uma das formas de adernamento do teto é quando ocorre acúmulo simultâneo de vapor e gás sob o 
teto e água sobre o mesmo.  
Nesta condição, o teto se inclina até iniciar transbordamento do produto do tanque para a parte 
superior pela borda do teto.  
O produto inunda, aos poucos, o disco central e os flutuadores periféricos, até ocorrer o afundamento 
total do teto.  



petroblog-Santini                                                                                                               Página 44 de 58 
 

            
Transbordamento do produto para o teto devido acúmulo simultâneo de gás+vapor+água. 
 

7.3.8. Manter um programa de inspeção rotineira das condições de trabalho do selo de vedação 
periférico e da flutuabilidade do teto flutuante. 
 

7.3.9. Em caso de constatação de compartimento furado, uma possível alternativa, para evitar o 
adernamento e manter o tanque operando por mais algum tempo, é o recurso do uso de 
esferas ocas de plástico, para prover a flutuabilidade do compartimento com problema do 
teto flutuante.  

.  
Ilustração da utilização de esferas de plástico ocas para restaurar a flutuabilidade do 
compartimento furado  

 
8. Relato de acidentes com teto flutuante externo 
Os acidentes mais frequentes, com tetos flutuantes externos, são na maioria por adernamentos 
do teto flutuante ou por furos no fundo do tanque, porém os mais perigosos são os incêndios. 
Na Norma API RP 2021-Management of Atmospheric Storage Tank Fires há várias e 
importantes recomendações para avaliação de acidentes de fogo com tanques, bem como uma 
listagem de investigações a realizar. 
 
8.1. Caso de incêndio de um tanque de teto flutuante tipo duplo ou double deck 

 Introdução 
Os tanques de teto flutuante apresentam sempre algum vapor ou gás, sobre o teto, proveniente 
de vapores e gases do líquido armazenado, que flui pelas aberturas do selo de vedação e de 
outros acessórios do teto, como pela válvula de alívio de vapores sob o teto, pelos quebra-
vácuos e dos tubos-guia das pernas suportes do teto e, no caso de teto duplo, passagem pelos 
tubos dos drenos de emegência. 
A presença dessa nuvem, sobrenadando o teto, mesmo em condições normais, ou seja, sem 
qualquer problema no tanque, potencialmente, acarreta o risco de incêndio, se acontecer uma 
fagulha.  
 

 Descrição da ocorrência 
No dia do acidente, durante uma forte tempestade com intensas descargas atmosféricas, 
ocorreu incêndio em um tanque de petróleo, de teto flutuante externo, quando foi debelado. 
Resultaram sérios danos no selo de vedação periférico, costado e teto, e apesar de ser um teto 
flutuante duplo (ou seja, de boa estabilidade), houve o adernamento, tendo sido o tanque 
retirado de operação. 
O tanque vinha de uma manutenção geral recente, portanto o selo era relativamente novo.  
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 .Conclusões 
As causas foram investigadas, porém tudo começou com um raio que atingiu o teto, quando ele 
já estava próximo do fundo, sem ventilação, portanto com mais chances de se ter a mistura 
inflamável de ar + vapor de hidrocarboneto, sobre o teto, e maior o risco de fogo. 
Outro fato é que o teto adernou, o que não se esperava, por ser um teto duplo ("double deck"), 
que tem boa estabilidade e flutuablidade. 
 
Quanto ao fogo, suspeita-se de: 
a- Ponto quente no local de incidência do raio, ignitando algum gás presente em compartimento 
furado (pouco provável pois havia sofrido inspeção e manutenção recente); 
b- Passagem de vapores/gases pelo selo de vedação, ou pelos drenos de emergência do teto, 
para cima do teto, sendo ignitados pelo raio. 
 
Quanto ao adernamento as possíveis causas são: 
a- Os drenos de emergência do teto (3 de diâmetro 3") não deram vazão à água dos canhões de 
combate a incêndio utilizados; 
b- Excesso de chuva com dreno principal articulado fechado. 
 
8.2.  Vazamento de teto flutuante tipo pontão 
Em outro tanque de teto flutuanbte externo, em que o produto armazenado era Petróleo 
Condensado Argelino, de baixa densidade e alta pressão de vapor, aconteceu que em operação 
o produto transbordou pelas válvulas de alívio de pressão dos vapores sob o teto, para cima do 
teto flutuante tipo pontão. 
Houve o risco de adernamento, que não se concretizou e, pelas fotos, se nota que o líquido ficou 
acumulado na região das válvulas de alívio de vapores sob o teto. 
Na avaliação do acidente, registrou-se que, sendo o produto de densidade, provavelmente, 
inferior à do projeto, o teto submergiu abaixo da cota admissível, e o nível de produto atingiu a 
saída das válvulas de alívio, transbordando para cima do teto. 
 

  

  
Colaboração de Sérgio Tadeu Nazareth - Técnico de Inspeção da Petrobras 
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9. Anexos  
9.1. Revisões do post original 
Item 3.2. Formação de bolsões de vapor sob o teto flutuante pontão 
Outra providência, particularmente, útil para o caso de tanques de teto flutuante de grande 
diâmetro (acima de 60 metros) de armazenamento de petróleo cru e condensado de petróleo, 
em que a pressão de vapor do produto é muito alta, é revestir-se a superfície superior (“deck”) 
do teto flutuante com tinta reflexiva, para reduzir o aumento de temperatura da chaparia, devido 
à radiação solar, e assim reduzir a geração de vapores sob o teto.   
(Não empregar se o revestimento é isolante elétrico. Ver item 6.2. Proteção contra as 
descargas elétricas atmosféricas) 
 
Item 5.3. Principais providências requeridas para afastar o risco de adernamento do teto 
flutuante 
5.3.9. Pintar a superfície externa do teto flutuante com tinta reflexiva para reduzir o aumento 
da temperatura de metal do teto, devido ao aquecimento proveniente da radiação solar. 
É um revestimento à base de cerâmica e sua cor, um branco cerâmico, permite grande reflexão 
dos raios solares.  
(Não empregar se o revestimento é isolante elétrico. Ver item 6.2. Proteção contra as 
descargas elétricas atmosféricas) 
 
9.2. Extratos da Norma API RP 2003 - Protection against ignitions arising out of static, 
lightning, and stray currents 
Risco 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 Recommended practice 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.  
Providências básicas: 

1. Evitar enchimento com derramamento ou “spray” do 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. 

2. 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.  
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.  
Assim, 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.. 

3. 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 
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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.  

 
9.3. 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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9.4.  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, com qualquer dos tipos de selo de vedação periférico, os 
aplicadores de espuma devem ser empregados. 
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9.5.  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: 
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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; 
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 providas 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. 
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A.2.4.2 Proteção contra corrosão 
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. 
 
9.6. 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 f lutuante. 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 
sucesso em ensaios e se esses procedimentos forem utilizados para assegurar a confiabilidade 
da conexão. 
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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 
com espessuras e seções transversais de acordo com a Tabela 6.  
 e) Tubulações metálicas e tanques contendo misturas explosivas ou prontamente combustíveis,  
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desde que elas sejam construídas de material com espessura não inferior aos valores 
apropriados de t f ornecidos 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.  
 
9.7. Extratos da 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 450 L, à pressão igual ou inferior a 103,9 kPa (15 psig), medida no topo dos tanques. 
 
8.3.1.2 Todos os tanques atmosféricos de teto fixo que contenham produtos de classe I ou de 
classe II e que possuam diâmetro superior a 9 m ou altura superior a 6 m devem possuir um 
“sistema fixo de aplicação de espuma” (câmara de espuma ou injeção subsuperficial ou semi-
superficial) para proteção e combate a incêndio. 
 
8.5 Tanques de teto flutuante (externo) 
8.5.1 Tanques construídos conforme API Std 650, com teto do tipo double deck ou pontoon, não 
necessitam de sistema fixo de aplicação de espuma, devendo ser protegidos apenas por 
aplicadores manuais de espuma. 
8.5.2 Para os demais tipos de teto flutuante, deve ser considerada a área total da superfície 
líquida, utilizando os mesmos critérios para os tanques de teto fixo de mesmo diâmetro. 
 
9.8. API RECOMMENDED PRACTICE 2003 SEVENTH EDITION, JANUARY 2008 
Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents  
4.5.9 Nonconductive Tanks and Linings 4.5.9.1 Aboveground Tanks 
It is not recommended to store flammable liquids in nonconductive (e.g. plastic, fiberglass) 
aboveground tanks 
4.6.6 Internal Coatings and Linings 
Storage tanks, tank truck or tank car compartments, piping and other metallic equipment with 
nonconductive linings (e.g. FRP linings for corrosion prevention) thicker than 0.080 in. (2 mm) 
should be treated as nonconductive equipment (see 4.5.9), unless the lining has a resistance less 
than 1 megohm. Regardless of the lining thickness, the metal container should be bonded to the 
filling system. 
 
9.9. Minimum Roof Plate Thickness 

 
NFPA 780 
Standard for the Installation of Lightning Protection Systems 
1997 Edition 

Welded Tanks for Oil Storage  
API STANDARD 650 
ELEVENTH EDITION, 
EFFECTIVE DATE: FEBRUARY 
1, 2012    
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6-4 Protection of Specific Classes of Structures. 
6-4.1 Aboveground Tanks at Atmospheric Pressure 
Containing Flammable Vapors or Liquids that Can Give Off 
Flammable 
Vapors. 
6-4.1.1 Fixed Roof Tanks. Metallic tanks with steel roofs 
of riveted, bolted, or welded construction, with or without 
supporting members that are used for the storage of liquids 
which give off flammable vapors at atmospheric pressure 
shall be considered to be protected against lightning 
(inherently self protecting) if the following requirements are 
met: 
(a) All joints between metallic plates shall be riveted, bolted, 
or welded. 
(b) All pipes entering the tank shall be metallically 
connected to the tank at the point of entrance. 
(c) All vapor or gas openings shall be closed or 
provided with flame protection in locations where the stored 
stock might produce a flammable air-vapor mixture under 
storage conditions. 
(d) The roof shall have a minimum thickness of 3/16 in. 
(4.8 mm). 
(e) The roof shall be welded, bolted, or riveted to the shell. 
 

5.10.2.2 Roof Plate Thickness: 
Roof plates shall have a nominal 
thickness of not less than 5 
mm (3/16 in.) or 7-gauge sheet. 
fucreased thickness may be 
required for supported cone 
roofs (see 5.10.4.4). Any 
required corrosion allowance for 
the plates of self-supporting 
roofs shall be added to the 
calculated thickness lIDless 
otherwise specified by the 
Purchaser. Any corrosion 
allowance for the plates of 
supp011ed roofs shall be added 
to the greater of the calculated 
thickness or the minimum 
thickness 11 or [5 mm e/16 in.) 
or 7-gauge sheet]. For frangible 
roof tanks, where a corrosion 
allowance is specified, the 
design must have frangible 
characteristics in the nominal 
(uncorroded) condition.     
 

 
9.10. Informações sobre descargas elétricas sobre tanques de armazenamento 
 

 American Journal of Engineering Research (AJER) e-ISSN : 2320-0847 p-ISSN : 
2320-0936 Volume-02, Issue-10, pp-11-21 www.ajer.org 

When lightning strikes the floating roof the lightning current will flow over the roof towards the 
edge of the roof, and at the edge there exist a discontinuity because of the tank shell-roof gap 
this prevents the current from flowing through the tank shell to the ground. Lightning induced 
electrostatic field at ground level is in the order of 5KV/m and because of this high electric field a 
potential difference will exist between the roof and the tank shell. 
 

 API/EI Research Report 545-A Verification of lightning protection requirements for 
above ground hydrocarbon storage tanks  

.... charge resides only on the top surface of the metallic roof. 
Tanks are sometimes painted with an epoxy paint. Where epoxy paints are used, it should be 
noted that they are very tough electrically (i.e. very good insulators) so they will inhibit electrical 
contact between shunt and shell. Voltage breakdown accompanied by arcing and sparking is 
inevitable. (Iron rust is essentially a nonconductor too, so whether the surface is rusty or painted 
it makes for high resistance contacts for the shunts.) 
 
Lightning is a high voltage and a high current phenomenon, so high voltages are available to 
cause flash-over or high voltage breakdown of insulators. 
 
Where the roof is entirely insulating or has insufficient metal to form a conductor for lightning over 
the top, it might be necessary to provide metallic lightning conductors over the top of the tank, 
and bonded to the top of the shell, to prevent lightning damage to the roof. The design of lightning 
conductor systems is described in BS6651:1999[4], NFPA 780[12], DIN and IEC standards, 
where design data for fixed and catenary systems are given. 
 
9.11. 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) 
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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. 
 
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.  
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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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