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Redução do Estoque Imobilizado ou Lastro em  
Tanques de Armazenamento de Petróleo  

 
1. Introdução 

A evaporação do produto líquido armazenado em tanque de teto fixo causa grande perda financeira e 
contaminação do meio ambiente.  
Isso levou ao desenvolvimento de um teto que pudesse flutuar diretamente na superfície do produto, 
reduzindo as perdas por evaporação, sendo assim desenvolvido o tanque de teto flutuante. 
As razões básicas para o uso de um teto flutuante são: segurança, eficiência e economia.  
Com isso os tanques de teto flutuante continuam sendo o "padrão" mundial para armazenamento de 
petróleo e produtos voláteis.. 
 
Os tanques de armazenamento de petróleo bruto com teto flutuante externo são amplamente usados 
na indústria de óleo&gás devido as muitas vantagens, entre elas, minimizar as perdas de produto 
devido à evaporação e reduzir o risco de incêndio, pois, elimina o espaço de vapor sob o teto. 
 
Atualmente, o armazenamento de petróleo cru é, normalmente, feito em tanques de armazenamento 
de teto flutuante de grandes diâmetros, com capacidade de até um milhão de barris.. 
   Nota: 

No terminal de petróleo bruto da empresa Saudi Aramco,  localizado em Ju'aymah, na Arábia Saudita, o 
petróleo é armazenado em tanques de capacidade de 1,250 MMB (198.735 m³) e 1,5 MMB (238.480 m³),  
os maiores já construídos até hoje, pela Projetista Fluor Projects. 

 
As capacidades nominais dos tanques de teto flutuante podem variar de 100 bbl a mais de 1,5 MMbbl, 
em um único tanque de armazenamento, e os tamanhos de tanques correspondentes variam de 
aproximadamente 6 m (20 ft) de diâmetro a mais de 125 m (412 ft) de diâmetro e alturas de até 22 m 
(72 ft), para alguns dos maiores tanques de teto flutuante já construídos. 
 
Porém, é relativamente comum tanques de teto flutuante de 15 m (50 ft)) de altura e diâmetro de 95 m  
(315 ft), com capacidade de 95.393 m³ (600.000 barris) de petróleo bruto. 
  Nota: 

Tanque de petróleo de 112.138 m³ (705.327 barris) diâmetro 98,500 x 14,716 m de altura, teto flutuante tipo 
pontão de convés ou deck reforçado. 

 

 
Parque de tancagem da Refinaria do Nordeste RNEST da Petrobras 
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           Capacidades nominais de tanques de armazenamento cilíndricos verticais soldados  
 

2. Objetivos 
 Analisar as condições de uso de tetos flutuantes para grandes capacidades; 
 Avaliar as medidas possíveis para redução do lastro de tanques de petróleo; 
 Listar as ações a serem implementadas em novos projetos de tanques, ou modernização 

retrofitting que resultem no menor lastro possível 
 

Observação: 
O foco principal desse trabalho é determinar as ações recomendadas para reduzir o estoque 
imobilizado em tanques de armazenamento de teto flutuante. 
Entretanto, várias dessas ações também são aplicáveis aos tanques de teto fixo, com o mesmo 
propósito de reduzir o lastro nesses tanques. 
 
A seguir, uma tabela com as ações que são abordadas nesse trabalho. 
 
             Ação recomendada    Aplicável ao tanque 

      de teto flutuante 
Aplicável ao tanque 

de teto fixo 
    Teto ou Cobertura do tanque 
          com cúpula ou domo 
        geodésico de Alumínio 

Sim Sim 

    Novas configurações para 
       os bocais do costado 

Sim Sim 
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 Novo dreno automático de água  
   e borra acumuladas no fundo 

Sim Sim 

      Respiros automáticos ou  
        válvulas quebra vácuo 

Sim Não 

    Adequação do teto flutuante  
  para possibilitar a ”altura mais  
               baixa possível” 

Sim Não 

              Pernas pinadas e  
Pernas não pinadas ou deslizantes 

Sim Não 

           Nichos construídos  
           sob o teto flutuante 

Sim Não 

Verificação do NPSH das bombas  
       de descarte do petróleo 

Sim Sim 

    Indicador de nível de líquido  
armazenado tipo radar em tanque   

Sim Sim 

   Monitoramento da posição ou  
        altura do teto flutuante 

Sim Não 

        Recomendações finais 
 

Sim Sim 

 
3. Normas de referência 
 Norma Petrobras N-270 Projeto de Tanque de Armazenamento Atmosférico 

Portal das Normas públicas da Petrobras 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito_norma
stecnicas.asp 

 API Std 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage Annex C External Floating Roofs 
 

4. Condições de utilização de tanques de teto flutuante 
Para o armazenamento de petróleo cru é selecionado o tanque de teto flutuante externo, devido às 
baixas perdas por evaporação que proporciona, pois o teto sobrenada o nível do líquido, impedindo a 
formação de espaço de vapor 
Os tipos de teto flutuante externo normalmente empregados são: 
 

4.1. Teto flutuante externo tipo pontão ou pontoon and single deck 
A superfície da área do pontão ou flutuadoes periféricos é cerca de 20 -25% da superfície total do teto.  
O pontão é construído com compartimentos separados uns dos outros por anteparas herméticas, 
formando os flutuadores. 
Isso garante que um vazamento em um dos compartimentos seja limitado a esse compartimento 
específico. 
 

Trinca ou fissuração. no teto flutuante tipo pontão, geralmente acontece, devido às tensões originadas 
pela fadiga, resultado da movimentação do teto, com o apoio frequente no fundo do tanque, ou ainda 
por apoio desigual das pernas no fundo.. 
Essas trincas, além de aumentarem as perdas por evaporação do produto armazenado, resultantes da 
infiltração de produto no convés ou deck, podem levar ao colapso estrutural, adernamento do teto e 
até mesmo de incêndios, devidos à ignição, causada por raios ou descargas atmosféricas, da nuvem 
de gases inflamáveis sobre o teto. 
Por isso, a recomendação operacional de apoiar o menos possível o tato no fundo do tanque. 
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Teto flutuante externo tipo pontão ou pontoon com flutuador periférico dividido em 
compartimentos estanques 
 

Para tanques de grande diâmetro, acima de 50 metros, pode ser utilizado o teto flutuante do tipo 
pontão (“pontoon deck”) com o lençol de chapas reforçado com vigas metálicas e com flutuadoes 
adicionais distribuídos sobre a superfície externa do teto, como por exemplo, os tanques de teto 
flutuante pontão “buoyroof”. 
 

O teto flutuante “buoyroof” é uma variante construtiva do teto flutuante tipo pontão pontoon periférico, 
usada em tanques de grande diâmetro, em que caixas metálicas estanques são fixadas sobre o deck 
de chapas, que reforçam o deck e garantem a flutuabilidade do tanque, quando estiver inundado com 
água proveniente de chuva ou de combate a incêndio.  
 

 
Teto flutuante externo tipo “buoyroof” da Petrobras 
 

4.2. Teto flutuante externo tipo duplo ou double deck 
O teto flutuante tipo pontão com convés ou deck central é normalmente utilizado para tanques de 
diâmetro inferior a 65 m, devido à flexibilidade excessiva do convés, a partir daí o teto duplo ou double 
deck é usado para tanques de diâmetro maior, por ser mais rígido e estável. 
Neste tipo de teto, de convés duplo double deck, o convés inferior repousa sobre o líquido e a alguma 
distância acima deste está o convés superior, suportado por anteparas e anéis concêntricos de chapas 
e perfis metálicos. O deck superior apresenta uma ligeira inclinação em direção ao centro do teto.  
O espaço de ar entre os dois conveses fornece um isolamento eficaz contra a radiação solar.  
Além da vantagem do efeito isolante, há várias ocasiões em que um teto de deck duplo em vez de um 
teto de pontão pode ser escolhido: 
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a- Para tanques de pequeno diâmetro, até 15 metros, porque com esses pequenos diâmetros o 
convés central de um teto do pontão seria muito pequeno para produzir o efeito de diafragma; 
b. Para tanques de grande diâmetro, acima de 65 m, localizados em áreas com ventos muito fortes.. 
 

 
Teto flutuante externo tipo duplo ou double deck com flutuadores de compartimentos estanques 

 

No entanto, o teto flutuante de deck duplo é sujeito a distorções excessivas no deck inferior, no caso 
de recalques do fundo do tanque, sendo recomendável não apoiar sobre o fundo, durante a operação, 
quando a fundação do tanque for direta, ou seja, não estaqueada. . 
 

4.3. Cobertura com cúpula ou domo geodésico de Alumínio 
Tanto o teto flutuante tipo pontão como o tipo convés duplo podem ser cobertos com um domo 
geodésico, que reduz ainda mais as perdas por evaporação e protege contra ventos e chuvas. 
Uma cúpula ou domo geodésico de Alumínio é uma cobertura autoportante, geralmente usada em 
parques de tanques de armazenamento.  
O produto armazenado e os componentes estruturais do tanque são protegidos da atmosfera e do 
meio ambiente. Ao mesmo tempo, as emissões perigosas de vapor são minimizadas e se evita a 
entrada de água no tanque, que poderia contaminar o produto armazenado.  
 

 
Tanques com teto de cobertura tipo domo geodésico com gomos de Alumínio 
 

5. Redução do lastro em tanques de teto flutuante 
Devido aos grande diâmetros, a quantidade ou volume de produto imobilizado no fundo do tanque 
acarreta um custo financeiro apreciável. 
Portanto, um aspecto muito importante, nesses tanques de grande diâmetro, é a redução do custo 
com o produto imobilizado, também conhecido como "volume morto" ou lastro.  
Com os tanques de teto flutuante de projeto tradicional , por dados históricos, em média cerca de 10% 
a 15% da tancagem operacional  disponível de petróleo é ocupada pelo lastro. 
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Com o custo alto do petróleo, além das manobras em procedimentos operacionais, que visam reduzir 
o estoque imobilizado, são necessárias novas soluções técnicas a serem aplicadas, liberando o teto 
flutuante a chegar a posições mais baixas, para disponibilizar ao máximo o petróleo ainda 
armazenado. 
O lastro de petróleo no fundo do tanque, incluindo a borra que se deposita ao longo do tempo,  sempre 
existirá, mas é possível reduzi-lo ao mínimo possível. 
 

6. Ações requeridas para redução do lastro em tanques de teto flutuante  
As mudanças nos tanques de teto flutuante, para viabilizar a redução do estoque imobilizado, 
possibilitando que ele se aproxime o máximo possível do fundo, passam pelas seguintes ações:  
 

6.1. Novas configurações para os bocais do costado 
As seguintes opções de construção dos bocais de entrada e saída de produto do tanque são efetivas, 
isto é, atendem à finalidade de redução de estoque imobilizado. 
Todas estas configurações de bocais permitem succionar o produto ao nível do fundo do tanque, 
porém, há necessidade de se remover previamente o volume de água.residual e de borra, do fundo do 
tanque. 
 
Opções Propostas de opções de construção dos bocais de entrada e saída 

de petróleo do tanque 
1ª Adotar para a construção dos bocais de entrada e saída de petróleo o “bocal secundário”  

Ver Anexo 1 Bocal Norma Petrobras N-270 de saída secundário 
  
Adotar para os demais bocais do costado, montados no 1º anel do costado, o tipo “low type” da 
Norma  API Std 650.  
Ver Anexo 2 Bocal Norma API Std 650 “Low-type flanged nozzles” 
 

2ª Adotar para a construção dos bocais de entrada e saída de petróleo  o  bocal tipo ”Flush-type 
connection” .  
Ver Anexo 4. Bocal Norma API Std 650 Flush-Type Shell Connection 
  
Adotar para os demais bocais do costado, montados no 1º anel do costado, o tipo “low type” da 
norma API Std 650.  
Ver Anexo 2 Bocal Norma API Std 650 “Low-type flanged nozzles” 
 

3ª Adotar para a construção dos bocais de entrada e saída de petróleo, o bocal tipo “sifão”  
Ver Anexo 3 Bocal Norma Petrobras N-270 tipo “sifão” 
 
Adotar para os demais bocais do costado, montados no 1º anel do costado, o tipo “low type” da 
Norma API Std 650.  
Ver Anexo 2 Bocal Norma API Std 650 “Low-type flanged nozzles” 
 

4ª Adotar para construção dos bocais de entrada e saída de petróleo o bocal tipo “Under-bottom 
connection”  
Ver Anexo 5 Bocal Norma API STD 650 Under-Bottom Connection   
 
Adotar para os demais bocais do costado, montados no 1º anel do costado, o tipo “low type” da 
Norma API Std 650.  
Ver Anexo 2 Bocal Norma API Std 650 “Low-type flanged nozzles” 
 
Obs.: Esta configuração de bocal “Under-Bottom Connection” não admite recalque, portanto  
somente utilizável em fundo de tanques de base de concreto sobre fundação estaqueada. 
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6.2. Novo dreno automático de água e borra acumuladas no fundo 
Durante a drenagem do fundo do tanque, para a retirada da água residual arrastada no petróleo e 
decantada (água produzida proveniente de poço de extração do petróleo), forma-se um “vórtex” que 
arrasta o petróleo que sobrenada, dificultando a drenagem. 
 
O novo dreno possibilita a supervisão automática da saída da água pelo dreno de fundo, através de 
uma bóia de interface, que flutua na água, abrindo o dreno, mas submerge no petróleo que é de 
menor densidade, fechando o dreno. 
 
Enquanto houver água na caixa coletora do dreno, a bóia mantém a saída do dreno livre, bloqueando 
o bocal quando o nível de água fica suficientemente baixo, evitando a saída do petróleo. 
 
Ver Anexo 9 Dreno automático tipo bóia de fundo de tanque 
 

6.3. Respiros automáticos ou válvulas quebra vácuo 
Sempre que o teto se apóia sobre as pernas, é indispensável que se permita a admissão de ar ao 
interior do tanque, para impedir a formação de vácuo sob o teto, no esvaziamento, e a pressurização 
do espaço vapor, no enchimento. 
 
Essa função é desempenhada pelas válvulas quebra-vácuo. 
Os respiros automáticos ou válvulas quebra vácuo devem ser dimensionados de tal forma a permitir a 
abertura quando o teto flutuante atingir a altura de manutenção e devem ser instalados nos pontos 
mais altos do teto ao estar apoiado.  
 
Ver Anexo 7. Válvula quebra - vácuo fixada na altura de manutenção 
 

6.4. Adequação do teto flutuante para possibilitar a ”altura mais baixa possível” 
Para permitir que o teto flutuante desça o máximo possível, há duas ações a serem analisadas. 

 Suportação do teto sobre as pernas, para apoio no fundo do tanque; 
 Construção de nichos, na parte inferior do teto, para acomodar os equipamentos e acessórios 

internos do tanque.. 
 

6.4.1. Efeito das pernas suportes 
Todo teto flutuante possui pernas suportes do teto, que quando pinadas. passam a agir como apoio, 
sobre o fundo do tanque, impedindo que a perna deslize, quando o teto tocar o fundo o tanque. 
Os suportes tradicionais de sustentação do teto flutuante são compostos de camisa (presa ao teto), 
perna de sustentação e pino de fixação. 
As pernas são geralmente furadas para a fixação por pinos, para apoio do teto flutuante, nas situações 
de operação e de manutenção. 
 
6.4.1.1  Pernas convencionais pinadas 
A perna é fixada à camisa pela inserção do pino, em duas alturas possíveis, em relação ao fundo do 
tanque: a de operação e de manutenção. 
A Norma Petrobras N-270 Projeto de Tanque de Armazenamento Atmosférico requer que os tetos 
flutuantes tenham duas posições de repouso, conseguidas por suportes ajustáveis, pela parte superior 
do teto: 

 A de manutenção, que garanta uma altura livre (pé-direito) de, no mínimo, 2 000 mm em 
qualquer região do fundo;  

 A de operação, a mais baixa possível, compatível com os acessórios do teto, do costado e do 
fundo, para maximizar o volume útil do tanque e permitir a drenagem adequada do teto. 
Nota: 

Esta altura mais baixa possível compatível com os acessórios do tanque, corresponde, em média, a 
.aproximadamente 0,9 m acima do fundo do tanque, desde que o tanque seja adaptado para isso.. 
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As pernas convencionais têm furos para a pinagem de ajuste da altura de operação e da altura de 
manutenção, que exige a intervenção de pessoas no teto, para retirarem e colocarem os pinos.  
 
Habitualmente, enquanto o tanque está operando, o teto fica pinado na altura de operação, para que 
no esvaziamento o teto se apóie sobre no fundo, a uma altura que garanta a não interferência com os 
acessórios (bocais do costado e do fundo e equipamentos como misturadores, aquecedores, 
serpentinas de aquecimento, dreno do teto). 
. 
A preparação do teto para manutenção é feita, com o teto flutuando em nível adequado para o acesso 
à superfície do teto. normalmente quando o teto está próximo ao topo do tanque, colocando-se os 
pinos no furo de cada perna correspondente à altura de manutenção. 
 
A perna pinada para a altura de operação acarreta alguns inconvenientes; 

1º. A modificação para a altura de manutenção requer a intervenção de diversos trabalhadores 
se movimentando sobre o teto flutuante, para a retirada dos pinos, movimentação das pernas e 
relocação dos pinos, na altura desejada.  
Por falha de procedimento, pode ocorrer de serem deixadas pernas em altura diferentes, levando ao 
risco de ruptura do teto, ao apoiar no fundo do tanque. A detecção desse engano por inspeção visual 
não é tão fácil, por isso, para possibilitar a verificação visual, se deve pintar os pinos, da condição “teto 
preparado para manutenção”, de cor amarelo segurança. 
 

2º. O teto flutuante ao apoiar-se sobre as pernas no fundo do tanque, na posição de operação, cria 
um espaço de vapor, entre o teto flutuante e o nível de líquido, gerando uma atmosfera inflamável, que 
passa para cima do teto (através das válvulas corta-vácuo), com o risco de ignição e incêndio difícil de 
combater. 
 

3º.. Sabe-se que os sucessivos ou frequentes apoios do teto, sobe o fundo do tanque, causam 
ciclos de carregamentos alternados, devido ao peso do teto flutuante, sobre as pernas e nas regiões 
de fixação dessas pernas. 
Com os sucessivos apoios no fundo, há o risco de geração, nucleação e propagação de trincas de 
fadiga, por alta concentração de tensões, nas regiões de solda das camisas de fixação das pernas e 
nas soldas dos anteparos internos dos flutuadores. 
Isto acontece devido ao carregamento variável “flutuação e apoio”, sobre as pernas, em cada ciclo de 
suportação do teto, ou ainda devido ao apoio desigual das pernas sobre o fundo.  
Essas trincas são as responsáveis pelo risco de falha estrutural do teto flutuante, seguido de 
alagamento e adernamento do teto. 
 

 
         Ilustração dos locais de surgimento de trincas 
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Portanto, uma providência é evitar que o teto flutuante se apoie sobre o fundo, sempre que possível, 
durante a operação de esvaziamento. 
 
6.4.1.2.  Pernas não pinadas ou deslizantes  
Em razão dos problemas em potencial oriundos das pernas pinadas na altura de operação surgiu a 
idéia das pernas deslizantes, 
As pernas deslizantes têm furos de pinagem apenas na altura de manutenção.  
Em operação, as pernas ficam livres para deslizarem dentro da camisa. 
Assim, se consegue uma redução do lastro do produto imobilizado no tanque, sem criar espaço de 
vapor entre o teto e o nível do produto. 
 
Com pernas deslizantes, sem pinagem na altura de operação, é um modo de conseguir-se que o teto 
abaixe o máximo possível. As pernas são pinadas apenas na altura de manutenção. 
É uma nova concepção de perna não “pinada”, para a posição de operação, com liberdade de deslizar 
dentro da camisa, possibilitando o teto descer até a menor altura possível. 
 
Para permitir que o teto flutuante se aproxime, o máximo possível, do fundo do tanque e se conseguir 
o  máximo de aproveitamento do estoque no tanque, há algumas iniciativas de não se pinar as pernas 
de apoio do teto flutuante, na posição de operação, isto é permitir que as pernas deslizem por dentro 
das camisas, para evitar assim que o teto apoie no fundo. 
Com isso as novas pernas são pinadas apenas na altura correspondente à sustentação do teto para 
manutenção. Na situação de operação a perna fica livre e deslizante dentro da camisa, sem previsão 
de furo para pino. 
 
A vantagem é que não se forma um espaço de gás abaixo do teto e se elimina o risco de trincas por 
fadiga na estrutura metálica do teto flutuante, pois as pernas não se apoiam no fundo durante a 
operação. 
Por outro lado, obriga ao controle rigoroso da posição do teto flutuante, durante o esvaziamento do 
tanque, para não ocorrer o acidente do teto descer demais e interferir com os acessórios do fundo e 
bocais do costado. 
 
Isto não é simples, pois exige o monitoramento preciso do teto flutuante, através de instrumentação de 
segurança com sensores de posição, alarmes e interrupção automática do bombeamento, com vários 
níveis de confiabilidade. Porém a indústria de instrumentação e automação já tem solução testada 
com o uso de medidores e transmissores automáticos por radar de nível do líquido e da posição do 
teto flutuante. 
 
Ver Item 7 Monitoramento de nível de líquido e de posição do teto flutuante 
Ver Anexo 6 Pernas deslizantes com fixação apenas da altura de manutenção 
 

6.4.2. Nichos construídos sob o teto flutuante 
Outra modificação a fazer no teto flutuante, que exige um estudo preliminar, é o projeto de adaptação 
para evitar a possível interferência do teto com os internos do tanque, como: bocais do costado e do 
fundo, eixo de misturadores, aquecedores, serpentinas etc., que limitam a altura mínima do teto em 
relação ao fundo. 
Nas construções de novos tetos flutuantes, uma solução é adotar o recurso de criar “nichos ou coifas” 
sob o teto, para a acomodação e encaixe dos internos do tanque. 
Portanto, para permitir que o teto flutuante desça mais e se reduzir o lastro de produto, são feitos 
encaixes ou nichos no teto, para impedir a interferência como os internos. 
. 
A redução da altura mínima de operação de teto flutuante é conseguida adequando-se o fundo do teto 
com nichos ou coifas, onde os internos se encaixam, para rebaixamento do nível de sucção:  

a. Dreno de teto flutuante; 
b. Hélices de misturador; 
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c. Misturadores de jato jet mixers; 
d. Aquecedores compactos; 
e. Serpentinas de aquecimento; 
f. Dreno de fundo; 
g. Dreno de teto; 
h. Distribuidor ou acalmador de fluxo de entrada de produto. 

 
Ver Anexo 8. Nicho no teto para acomodação de internos do tanque 
 

6.4.3.  Verificação do NPSH das bombas de descarte do petróleo 
No estabelecimento da altura mínima de produto armazenado no tanque é necessário verificar se a 
altura mínima de sucção, disponível para a retirada de produto, ainda atende ao NPSH requerido das 
bombas de petróleo 
Nota: 

NPSH Net Positive Suction Head, disponível é a pressão hidrostática positiva na sucção de uma bomba.. 
NPSH requerido é a pressão mínima exigida na entrada da bomba para evitar a cavitação. 

 
A premissa básica é que cada rotor ou  impulsor de bomba requer uma quantidade mínima de energia 
de pressão no líquido de entrada na bomba, para que não aconteça a cavitação. 
Essa energia de pressão é chamada de NPSH-Net Positive Suction Head ou pressão positiva na 
sucção da bomba. 
 
O NPSH disponível é fornecido pela instalação e é uma função do projeto do sistema no lado da 
sucção da bomba, já o NPSH requerido é a pressão exigida pelo rotor da bomba. 
 
Para evitar a cavitação, o NPSH disponível no sistema deve ser maior do que o NPSH exigido pela 
bomba.  
Não é recomendável trabalhar com o NPSH mínimo necessário, a fim de se garantir alguma  
margem extra para se absorver perdas de pressão ao longo do sistema.  
 

 
                   Esquema de cálculo do NPSH disponível em instalação da bomba 
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7. Monitoramento de nível de líquido no tanque e de posição do teto flutuante 
Para a utilização das pernas de apoio deslizantes isto é, sem furos de pinagem na altura de operação, 
é fundamental saber com certeza, durante a operação de descarte de produto, no esvaziamento do 
tanque, a altura ou distância de que o teto flutuante está do fundo, para se impedir acidentes de 
interferência com acessórios internos do costado e do fundo do tanque. 
Mesmo para as pernas tradicionais, pinadas para a posição de operação, este monitoramento de nível 
do teto flutuante é importante, para atender à recomendação de não se apoiar o teto no fundo, durante 
o período de operação, a fim de se evitar a geração de espaço vapor sob o teto flutuante e o risco da 
formação de trincas de fadiga na estrutura metálica do teto. 
 
A indústria de instrumentação e controle comercializa dois tipos de medidores ou transmissores por 
radar, para monitoramento de tanques de armazenamento: 
• Medidor de radar não invasivo ou sem contato non-contact radar; 
• Medidor de radar invasivo ou de ondas guiadas guided wave radar.. 
 

 Transmissor de nível tipo radar  
                sem contato 

 

 Transmissor de nível tipo radar 
              de onda guiada 

 
Eles são aplicados em todos os produtos, desde petróleo bruto e asfalto a gases liquefeitos, e são 
certificados para Nível de Segurança SIL 2 e SIL 3.  
Nota: 

SIL - Safety integrity level Nível de integridade de segurança  
O nível de integridade de segurança é definido como um nível relativo de redução de risco fornecido por uma 
medida de segurança ou para especificar um nível-alvo de redução de risco. Em termos simples, SIL é uma 
medida de desempenho necessária para uma função de segurança instrumentada. Wikipedia  
SIL 1 é uma redução de dez vezes ou mais; SIL 2 é uma redução do risco de cem vezes ou mais; SIL 3 é de 
mil vezes ou mais e SIL 4 é um fator de redução de risco de dez mil vezes ou mais. 

 
É importante que todos os medidores ou transmissores automáticos de nível de tanques façam parte 
de lista de instrumentos críticos da unidade industrial e que uma auditoria interna periódica seja 
implantada, para verificar as condições de funcionalidade de cada medidor.. 
 

7.1. Medidores ou transmissores de nível por radar sem contato  
A medição de nível por radar sem contato non-contact radar é baseada na tecnologia FMCW 
(Frequency Modulated Continuous Wave), em que o transmissor de nível  transmite um pulso ou sinal 
de radar contínuo, com frequência modulada, para criar uma varredura de sinal.  
 
O sinal é então refletido, na superfície do líquido, de volta para a antena, e o nível é calculado, 
medindo-se o tempo gasto para o pulso de micro-ondas, gerado no transmissor e seu eco refletido no 
nível do material detectado, fazer um retorno completo até o transmissor. 
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Em seguida, o transceptor converte esse sinal eletricamente em distância ou nível e o apresenta como 
um sinal analógico e/ou digital em painel local e/ou na Sala de Controle.  
Essa tecnologia permite precisão e confiabilidade de medição em várias aplicações industriais. 
 
O radar provê um sensor sem contato que não é afetado por variações de temperatura e/ou  pressão, 
composição de gás e/ou vapor, mudanças na densidade, condutividade e constante dielétrica do 
produto dentro de um tanque. 
 

 

Medidor ou transmissor de nível por radar sem contato non-contact radar 
 

7.2. Medidores ou transmissores de nível por radar de ondas guiadas 
Os transmissores de nível por radar de ondas guiadas guided wave radar são normalmente equipados 
com um sensor tipo cabo flexível ou antena do tipo sonda rígida projetados com materiais robustos e 
resistentes à corrosão, como: aço inoxidável, Hastelloy e Titânio, que são frequentemente usados para 
construir o cabo flexível ou a antena.  
Os dispositivos de radar de ondas guiadas guide wave radar level meter não têm partes móveis e 
requerem pouca manutenção. Essa tecnologia também não é afetada pela densidade do meio, 
variações de temperatura ou pressão e fornece medições confiáveis e precisas em aplicações 
exigentes. 
 
     Medidor de nível por radar de onda guiada  
                         tipo sonda rígida 

     Medidor de nível por radar de onda guiada  
                         tipo cabo flexível 

  

 
7.3. Utilização de indicador de nível de líquido tipo radar em tanque de armazenamento  

A medição do nível de tanques por radar é um método muito usado na indústria de armazenamento de 
petróleo e derivados líquidos, em tanques de teto fixo ou teto flutuante..  
A tecnologia de medição do nível por radar foi originalmente desenvolvida para uso em tanques de 
armazenamento de petróleo bruto, de forma a medir a quantidade de petróleo comercializado, por 
meios não invasivos. 
É uma tecnologia já comprovada e muito utilizada em tanques de armazenamento, instalados em 
refinarias e terminais de petróleo e seus derivados.  
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Os medidores de nível por radar fornecem dados precisos para transferência de custódia, 
gerenciamento de eventos, controle de perdas e são capazes de prevenir contra transbordamento.  
Incidentes de transbordamento podem ter consequências graves e o objetivo mais importante, de um 
sistema automático de prevenção de transbordamento, é fornecer funcionalidade de medição confiável 
e alarmes de nível alto high level alarm e nível alto-alto high-high level alarm. 
Nota: 
     Transferência de Custódia na indústria de petróleo e gás natural refere-se às operações que envolvem o 

transporte de substância física de um Operador para outro. Isto inclui a transferência de petróleo bruto e 
refinado entre tanques de armazenagem.  Wikipedia . 

 
Tanque teto fixo 

Medição de nível de líquido 
Tanque teto flutuante 

Medição de nível de líquido 

  
 

 
Detalhe da instalação do radar no pontão pontoon do teto flutuante 
 
O monitoramento automático de nível de tanques através de medidores tipo radar, para tanques 
atmosféricos de petróleo e derivados, garante maior confiabilidade da medição e evita  acidentes de 
transbordamento (“overflow”) do produto.  
 
Portanto, o nível de líquido nos tanques deve ser monitorado, para controle de estoque e para evitar o 
transbordamento do tanque, com um sistema de medição do nível por radar, de alta precisão (+/- 0,5 
mm), com certificação emitida por entidade internacional confiável.  
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O sistema de medição também deve conter os alarmes de nível alto, para garantir o enchimento e o 
descarte do produto com segurança. 
 
Os objetivos do medidor e indicador de nível de tanque do tipo radar (Non-contact or Guided wave 
radar type level transmitter) são:  
a. Medir continuamente o nível e o volume de produto armazenado no tanque;  
b. Garantir maior confiabilidade da medição e evitar o transbordamento (“overflow”) do produto.  
 
É recomendável utilizar com tubo acalmador ou difusor de entrada de produto, nos seguintes casos:  
a) Tanques que operem com teto flutuante;  
b) Tanques que operem com agitadores ou misturadores;  
c) Fluidos sujeitos a borbulhamento. 
Nota: 

Difusor de entrada ou Tubo acalmador (Inlet diffuser) é um tubo difusor ou acalmador do fluxo de entrada de 
produto ao interior do tanque, acoplado ao bocal de entrada de produto, até o centro do tanque, para reduzir 
as bolhas grandes, que vêm arrastadas no produto bombeado, dividindo em várias pequenas bolhas, 
reduzindo a tendência de intensificar a energia eletrostática carreada no fluxo de produto. 

 
 
7.4. Utilização para monitoramento da posição do teto flutuante 

Além de monitoramento automático da altura do nível de líquido, este sistema de medição por radar 
também pode ser empregado em tanques de teto flutuante, para a garantia de que o teto flutuante 
esteja funcionando conforme planejado.  
Os medidores de radar são então utilizados para detectar a posição, a inclinação ou o possível 
adernamento do teto flutuante.  
Neste caso, três ou mais medidores de radar são colocados uniformemente em torno do perímetro do 
teto, no topo do costado do tanque.  
Os dados do medidor são enviados para a Sala de Controle e o software de interface do operador 
permite rastrear a inclinação do teto flutuante, por comparação automática das medições de distância 
entre o radar e a superfície do teto. 
O monitoramento deve ser contínuo e contemplar alarmes automáticos, conectados diretamente à 
Sala de Controle, para alertar imediatamente se o teto flutuante apresentar comportamento anormal. 
Os alarmes automáticos devem ser configurados para avisar os operadores se a inclinação exceder 
um valor predeterminado, as condições de flutuabilidade e a condição de teto preso em algum 
acessório, indicando que o teto não está operando normalmente. 
Ao se comparar a medição do nível de líquido no tanque com as medições de posicionamento da 
superfície do teto flutuante, se pode monitorar, automaticamente, também a flutuabilidade do teto. 
 
O medidor por radar de monitoramento de teto flutuante apresenta duas opções diferentes de 
instalação: 

 radar sem contato non-contacting radar; 
 radar de onda guiada guided wave radar; 

que podem ser usadas, a depender do que for mais adequado para cada tanque. 
 

7.4.1. Instalação de radar sem contato non-contacting radar de monitoramento montado no 
topo do costado do tanque  

A medição de distâncias com medidores de radar sem contato é uma tecnologia altamente precisa e 
confiável, sendo adequada para tanques com teto flutuante externo ou interno, para qualquer tamanho 
de tanque, podendo ser montada em tanques existentes. 
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Neste caso, até seis transmissores de radar sem contato são montados no topo do costado do tanque 
a distâncias iguais, ou se for um tanque de teto flutuante interno, ao teto externo do tanque. 
Normalmente, três radares sem contato são montados, separados por 120°, em torno da borda do 
tanque, e permitem que o sistema de medição determine o nível ou inclinação do teto, comparando as 
três medições.  
Em tanque de teto flutuante externo, os medidores são geralmente montados em um braço giratório 
para criar uma folga da parede do tanque e, ao mesmo tempo, permitir que o pessoal alcance o 
medidor para fins de serviço.  
 

  
Medidor de radar sem contacto instalado no topo do costado de tanque de teto flutuante externo 
 

Placas refletoras instaladas sobre o teto flutuante, imediatamente abaixo de cada medidor de radar, 
permitem medições, sem nenhum objeto projetando-se da superfície do teto para o interior do líquido. 
A inclinação do teto é rastreada avaliando-se a distância entre cada medidor de radar e a superfície do 
teto flutuante.  
 

 
Medidor de radar sem contacto instalado em teto fixo de tanque de teto flutuante interno 
 

7.4.2. Instalação de radar de onda guiada guided wave radar de monitoramento montado no 
teto flutuante  

O monitoramento de teto flutuante com radar de ondas guiadas só é adequado para teto flutuante 
externo 
Nesta solução, até seis transmissores de nível por radar de onda guiada são instalados em bocais 
sobre a superfície externa do teto flutuante, com sondas rígidas penetrando através do teto no líquido 
abaixo, com transmissão sem fio e alimentação da energia de baterias.  
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A inclinação do teto é rastreada comparando a distância do teto flutuante até a superfície do produto.  
Os dados de medição são transmitidos por meio de comunicação wireless para a Sala de Controle, 
onde um operador pode monitorar o status do teto, se flutuando normalmente ou inclinado. 
Um repetidor sem fio montado na parte superior do tanque garante que, quando o teto está em uma 
posição baixa, os transmissores de radar ainda podem enviar dados ininterruptos de volta para a Sala 
de Controle, apesar dos dispositivos estarem abaixo da borda superior do costado do tanque. 
O uso de dispositivos sem fio permite a instalação sem a necessidade de fiação flexível que possa se 
embaralhar com a movimentação do teto.  
 
O radar de ondas guiadas mede espaço livre acima da superfície do líquido, se o teto começar a 
inclinar, os transmissores de radar registram um desvio das distâncias d1, d2 e d3, conforme mostrado 
na figura a seguir. 
 

 

 
 

 
Medidor de radar de onda guiada instalado diretamente em bocais do teto flutuante  
 

7.5. Recomendações finais 
a. Instalar um medidor por radar do nível de líquido em um tubo fixado no topo do costado e se 

prolongando até o fundo do tanque, para uma visão geral completa do tanque e prevenção de 
transbordamento  

b. Monitorar a posição e a inclinação do teto com dispositivos de radar montados na parte 
superior do costado do tanque ou no teto.  

c. Configurar alarmes para nível alto do produto armazenado, inclinação do teto e outras 
condições perigosas do tanque. 

d. Usar wireless, preferencialmente, ou transmissão de sinal com fio para a Sala de Controle.  
e. Integrar todos os medidores por radar com a interface do painel do operador, incluindo medição 

de nível de líquido, medição da posição ou altura do teto flutuante, em relação ao fundo, a 
inclinação do teto flutuante e gerenciamento de estoque, na Sala de Controle. 
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ANEXOS 
 

   Anexo 1    Bocal Norma Petrobras N-270 de saída secundário 
   Anexo 2    Bocal Norma API Std 650 “Low-type flanged nozzles” 
   Anexo 3    Bocal Norma Petrobras N-270 TIPO “SIFÃO” 
   Anexo 4    Bocal Norma API Std 650 Flush-Type Shell Connection 
   Anexo 5    Bocal Norma API Std 650 Under-Bottom Connection   
   Anexo 6    Pernas deslizantes com fixação apenas da altura de manutenção 
   Anexo 7    Quebra - vácuo fixado na altura de manutenção 
   Anexo 8    Nicho no teto flutuante para acomodação de internos do tanque 
   Anexo 9    Dreno automático tipo bóia de fundo de tanque de armazenamento 
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 Anexo 1  Bocal de saída secundário 
Em tanques de derivados de petróleo, admite-se que um dos drenos de bacia, no fundo do tanque, 
funcione como bocal de saída secundário para esvaziamento total do tanque; nesse caso, o dreno 
deve ser locado próximo ao bocal de saída do produto. 
Para esgotar-se o tanque de petróleo, há essa possibilidade de converter o bocal de dreno de fundo, 
interligando-o com a tubulação de saída do tanque. 
 

Para maiores detalhes e dimensões, ver Norma Petrobras N-270 
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 Anexo 2   Bocais tipo “Low-type flanged nozzles”  
  
Para maiores detalhes e dimensões, ver Norma API Std 650 
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 Anexo 2: continuação  
 

Comparação entre as elevações dos 
bocais “regular and low type” 

 
 
 

 

 
Redução de 
lastro  
(mm) 
 
 
 
                             
95 
95 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

105 

105 

105 

80 

70 

70 

75 

75 

75 

75 

80 

85 

85 

75 

75 

65 

0 

0 
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 Anexo 3  Bocal tipo “sifão” 
 
Para maiores detalhes e dimensões, ver Norma Petrobras N-270 
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 Anexo 4  Bocal tipo “Flush-Type Shell Connection”   
 
Para maiores detalhes e dimensões, ver Norma API Std 650 
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 Anexo 5  Bocal tipo “Under-Bottom Connection”   
 
Para maiores detalhes e dimensões, ver Norma API Std 650 
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 Anexo 6  Pernas de apoio do teto flutuante deslizantes com fixação apenas da altura de 
manutenção 

 
Para maiores detalhes e dimensões, ver Norma Petrobras N-270 

 
   
 
 

 
   Perna suporte de teto duplo 
ou para flutuador de teto pontão 
 

 
 

  Perna suporte no lençol central 
                do teto pontão 
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 Anexo 7  Válvula quebra - vácuo fixada com pino na altura de manutenção 
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 Anexo 8  Nicho no teto flutuante para acomodação do misturador 
 

 
 Anexo 9  Dreno de fundo tipo bóia de tanque de armazenamento 
 

Conjunto do dreno tipo bóia 

 
                     Detalhe da sede 

 

                      Detalhe da bóia 

 
 


