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Seleção do tipo de tanque de armazenamento  
 

1. Objetivos 
 Apresentação dos tipos de tanques de armazenamento, empregados em refinarias de 

petróleo e terminais marítimos, e a seleção do tipo de tanque mais adequado ao 
serviço:  

o Teto fixo; 
o Teto flutuante externo; 
o Teto flutuante interno. 

 Lista dos principais acessórios dos tanques de armazenamento. 
 

2. Introdução 
De modo geral, o armazenamento de petróleo e dos produtos derivados, em refinarias de 
petróleo e terminais marítimos, é feito em Tanque Atmosférico: 

 Petróleo cru em Tanques de teto flutuante externo; 
 Produtos derivados pesados tipo RAT, RV, Querosene, Óleo Combustível, Asfalto em 

Tanques de teto fixo; 
 Produtos derivados leves tipo Gasolina, Nafta, Diesel, QAV e quando o produto não 

pode ser contaminados com água, em Tanques de teto flutuante interno com teto fixo. 
 
As propriedades físicas “Ponto de Fulgor” e “Pressão de Vapor” do líquido armazenado são 
as bases de seleção do tipo de teto do tanque de armazenamento. 
Estas propriedades também orientam os procedimentos e dispositivos de segurança, 
estabelecidos a partir da periculosidade dos vapores emanados do produto líquido 
armazenado e expulsos do tanque. 
 
Para o petróleo e os produtos leves, tais como, gasolinas A e C, gasolina de aviação-GAV, 
nafta leve, metanol, álcool, etanol e MTBE, utilizam-se a pressão de vapor como indicativo do 
potencial de evaporação, sendo o valor mais utilizado a pressão de vapor “Reid”, que é a 
pressão de vapor determinada à temperatura de 100ºF (37,8ºC). 
 
Quanto maior a pressão de vapor do líquido armazenado, maior a tendência à evaporação. 
Para os produtos médios e pesados, tais como querosene, QAV, óleo diesel, óleo 
combustível, óleo Bunker, a propriedade usada como indicativo da evaporação é o ponto de 
fulgor, pois os valores da pressão de vapor desses produtos são muito baixos. 
 

Produto Ponto de fulgor 
(“flash point”) 

ºC 

Pressão de vapor 
“REID” @ 37,8 ºC 

kPa 

Pressão de vapor 
“REID” @ 37,8 ºC 

psia 
GLP (para 

comparação) 
< 0 1470 215 

Petróleo < 0  50 a 74  7,25 a 10,72 
Gasolina A < 0  54,3  7,87 
Gasolina C < 0  58  8,40 

Nafta leve ou 
craqueada 

< 0  46,3 a 81  6,71 a 11,74 

GAV 100/130 < 0  31,6 a 106,5  4,58 a 15,43 
GAV 115/145 < 0  31,6 a 106,5  4,58 a 15,43 
Álcool/Etanol < 0  15,7  2,27 

Metanol < 0  30,9      4,48 
MTBE < 0  55,5  8,04 

Nafta pesada 40  1  0,15 
QAV 40  0,4 a 0,6  0,06 a 0,09 

Querosene 40  O,4 a 0,6  0,06 a 0,09 
Óleo diesel rodoviário 
(S1800, S500, S50) 

38  Desprezível  Desprezível 

Óleo diesel marítimo 60 Desprezível Desprezível 
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Óleo combustível 65  Desprezível Desprezível 
Óleo combustível tipo 

“Bunker” 
60  Desprezível Desprezível 

Asfalto               >60  Desprezível Desprezível 
“Slop”               >60 Desprezível Desprezível 

Lista com as propriedades dos principais produtos derivados de petróleo 
 
O ponto de fulgor de um produto químico é a temperatura mais baixa em que se evapora 
fluido suficiente para formar uma concentração de gás combustível. 
O ponto de fulgor é uma indicação de como o produto químico pode queimar facilmente. 
Materiais com pontos de fulgor mais altos são menos inflamáveis ou perigosos do que 
produtos químicos com pontos de fulgor mais baixos. 
Nem sempre uma chama é necessária para ignitar a mistura vapor inflamável e ar, uma 
superfície quente, como um resistência de aquecimento ou uma máquina quente, também 
provoca o fogo. 
 

Ponto de Fulgor Risco de ignição 
> 200oF  (93oC) 
 

Muito baixo 

150oF a 200oF 
(66oC a 93oC) 

Moderado 

100oF to 150oF  
(38oC a 66oC) 

Alto risco 

0oF a 100oF   
(-18oC a 38oC) 

Alto risco a extremo  

< 0oF (-18oC) 
 

Extremo 

Relação ponto de fulgor e risco de ignição 
 

 
                                          Tabela de dados críticos de vapores de hidrocarbonetos 

 
2.1. Efeito do ponto de fulgor 

O indicativo de o líquido armazenado ser combustível ou inflamável é dado pela propriedade 
física “ponto de fulgor” (“flash point”) do líquido e orienta a escolha do tipo de tanque. 
 
Basicamente, a propriedade física “ponto de fulgor” (“flash point”) do líquido armazenado é a 
responsável pela periculosidade dos vapores emanados do tanque, que contaminam a 
atmosfera vizinha, e criam as condições de misturas potencialmente inflamáveis ignitáveis e 
explosivas. 
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Assim a seleção do tipo de teto do tanque é, basicamente, feita conforme a Tabela “Seleção 
do tipo de tanque em função do produto”, a seguir. 
 

Produto armazenado Tipo de tanque Perdas de produto 
Líquido combustível com Ponto de 
fulgor ("flash point") ≥ 38ºC. 
Ex.: nafta pesada, QAV (querosene de 
aviação), óleo de aquecimento; 
querosene, óleo diesel; óleo combustível, 
óleo tipo “Bunker”, resíduo atmosférico, 
resíduo de vácuo, SLOP, óleo lubrificante, 
asfalto, solventes e aguarrás. 

Teto fixo Alta perda de produto vaporizado 
para a atmosfera. 

Teto fixo com sistema 
de recolhimento de 
vapor 

Sem perdas. 
O produto vaporizado é recolhido 
para reprocessamento ou 
queima. 

Líquido inflamável com Ponto de fulgor 
< 38ºC. 
Ex.: petróleo, condensado de petróleo, 
GAV (gasolina de aviação), gasolina 
motor tipo A e C, nafta leve ou craqueada, 
álcool, metanol, etanol, MTBE. 
 

Teto flutuante externo  Baixa perda. 
Cerca de 90% menor que as 
perdas do teto fixo. 

Teto flutuante interno Baixíssima perda. 
Cerca de 95% menor que as 
perdas do teto fixo. 

Seleção do tipo de tanque em função do produto: combustível ou inflamável 
Notas: 

 Ponto de fulgor ou flash point 
Ponto de fulgor ou flash point de um produto químico é a temperatura mais baixa em que um 
líquido evapora o suficiente para formar uma mistura de ar + vapor inflamável, próxima à superfície 
do líquido.  
Os produtos com pontos de fulgor mais altos são menos inflamáveis ou perigosos do que os 
produtos químicos com pontos de fulgor mais baixos. 
A principal característica de um líquido inflamável ou combustível é o ponto de fulgor. 
De modo geral, os líquidos inflamáveis são aqueles que entram em combustão com maior 
facilidade. 
 Identificação de produto líquido inflamável e líquido combustível 

o Conforme Norma Regulamentadora NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com 
Inflamáveis e Combustíveis 

Portaria Nº 1.360, de 9 de dezembro de 2019 - Aprova a nova redação da Norma 
Regulamentadora nº 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 
Definições 
20.3.1 Líquidos inflamáveis: são líquidos que possuem ponto de fulgor ≤ 60ºC (sessenta graus 
Celsius). 
20.3.1.1 Líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60ºC (sessenta graus Celsius), quando 
armazenados e transferidos aquecidos a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de 
fulgor, se equiparam aos líquidos inflamáveis. 
20.3.2 Gases inflamáveis: gases que inflamam com o ar a 20ºC (vinte graus Celsius) e a uma 
pressão padrão de 101,3 kPa (cento e um vírgula três quilopascal). 
20.3.3 Líquidos combustíveis: são líquidos com ponto de fulgor > 60ºC (sessenta graus Celsius) 
e ≤ 93ºC (noventa e três graus Celsius). 

o Conforme a Norma ABNT NBR 17505 Armazenagem de líquidos inflamáveis e 
combustíveis 

A ABNT classifica de forma diferente os líquidos inflamáveis e os líquidos combustíveis e 
prescreve a seguinte Tabela - Classificação dos líquidos inflamáveis e combustíveis. 
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2.2. Efeito da pressão de vapor 
Particularmente, para o tanque de teto flutuante, externo ou interno, a seleção é mais 
criteriosa e depende também da pressão de vapor. 
Nota: 
 Pressão de vapor  

Pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio com o líquido 
que lhe deu origem, ou seja, a quantidade de líquido que evapora é a mesma que se condensa.  
A pressão de vapor é uma propriedade física que depende da temperatura do líquido.  
A pressão de vapor é também uma medida da tendência de evaporação de um líquido, por isso é 
utilizada para caracterizar a volatilidade. Portanto o termo “volátil” é usado para descrever os 
líquidos que evaporam com muita facilidade.  
Quanto maior a pressão de vapor, maior é a taxa de evaporação e menor o ponto ou temperatura 
de ebulição, isto significa mais vapor e maior risco de incêndio. 
Para o petróleo e os produtos derivados leves, tais como, gasolinas, comum ou especial, gasolina 
de aviação, nafta leve, metanol, álcool e etanol utilizam-se a pressão de vapor como indicativo do 
potencial de evaporação, sendo o valor mais usado a pressão de vapor “Reid”, que é a pressão de 
vapor determinada à temperatura de 100ºF (37,8ºC) 

 
A Norma API RP 2003-Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray 
Currents propõe a seguinte classificação: 
 
Líquido inflamável 
Líquido conforme definido pela NFPA 30-Flammable and 
Combustible Liquids Code, tendo um ponto de fulgor abaixo 
de 100°F (38°C) e tendo uma pressão de vapor Reid (RVP) 
não superior a 40 psig (276 kPa). 

 

Líquido Combustível  
Líquido com um ponto de fulgor 
igual ou superior a 100°F (38°C), 
conforme definido pela NFPA 30-
Flammable and Combustible 
Liquids Code. 

 
Líquido com pressão de vapor alta 
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 m), que formam espontaneamente vapor inflamável 
em temperatura ambiente. 
Produtos: gasolina, GAV, nafta petroquímica, álcool, petróleo 
cru, destilados de petróleo. 
 
Líquido com pressão de vapor intermediária 
Líquidos inflamáveis com ponto de fulgor menor que 38ºC e 
pressão Reid abaixo de 4,5 psig (31 kPa) (0,316 kgf/cm² m) e 
Ponto de Fulgor menor que 38ºC, que podem formar vapor 
inflamável em temperatura ambiente. 
Produtos: QAV, solventes (xileno, benzeno, tolueno). 
 

Líquido com pressão de vapor 
desprezível 
Líquidos com ponto de fulgor igual 
ou acima de 38ºC, que não liberam 
vapor em temperatura ambiente. 
Produtos: óleo combustível, 
querosene, óleo Diesel rodoviário e 
marítimo, asfalto, resíduos, SLOP. 

Classificação de líquidos inflamável e combustível conforme Norma API RP 2003 
 
Os tanques de teto flutuante são próprios para armazenarem líquidos de produtos inflamáveis 
de alta pressão de vapor. 
O indicativo de seleção do teto flutuante é para líquidos inflamáveis com ponto de fulgor 
menor que 38ºC e pressão de vapor Reid acima de 4,5 psig (31 kPa) (0,316 kgf/cm² man), 
que formam espontaneamente vapor inflamável em temperatura ambiente. 
O valor da pressão de vapor, do líquido inflamável na temperatura de armazenamento, 
máxima para uso do teto flutuante, deve ser de 11,1 psig (76 kPa) (0,78 kgf/cm2 man). 
Acima deste valor a flutuabilidade do teto flutuante fica comprometida, pois nesses casos, o 
vaporizado do líquido, aprisionado e acumulado abaixo do teto flutuante, tende a 
desestabilizar o teto.  
Ao considerarmos a pressão de vapor do líquido a ser armazenado, o tipo de tanque mais 
conveniente é conforme a Tabela “Seleção do tipo de teto em função da pressão de vapor do 
produto armazenado”, a seguir. 
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Tipo de teto Pressão de vapor 
Reid do líquido 

Código de projeto e construção 

Tanque de Teto Fixo ≤1,5 psig  API STD 650 Básico 
Para os Tanques atmosféricos (limite de 
pressão interna até 0,05 psig) 

 API STD 650 Anexo F Design of 
Tanks for Small Internal Pressures  

Para Tanques de pequena pressão interna 
(limite de pressão interna até 1,5 psig) 
 

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

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

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

 API STD 620 
Para tanques de pressão interna até 15 psig 
.  

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

Seleção do tipo de teto em função da pressão de vapor do produto armazenado 
 
De forma geral a escolha do tipo de tanque, em função do produto armazenado, é feita 
conforme a Tabela “Seleção do tipo de tanque em função do produto”. 

 
Produto armazenado Tipo de tanque Perdas de produto 

Líquido combustível  
Ponto de fulgor ("flash point") ≥ 38ºC. 
Ex.: nafta pesada, QAV (querosene de 
aviação), óleo de aquecimento; 
querosene, óleo diesel; óleo combustível, 
óleo tipo “Bunker”, resíduo atmosférico, 
resíduo de vácuo, SLOP, óleo lubrificante, 
asfalto, solventes e aguarrás. 
 

Teto fixo Alta perda de produto vaporizado 
para a atmosfera. 

Teto fixo com sistema 
de recolhimento de 
vapor 

Sem perdas. 
O produto vaporizado é recolhido 
para reprocessamento ou 
queima. 

Líquido inflamável  
Ponto de fulgor < 38ºC. 
Ex.: petróleo, condensado de petróleo, 
GAV (gasolina de aviação), gasolina 
motor tipo A e C, nafta leve ou craqueada, 
álcool, metanol, etanol, MTBE. 

 
 

Teto flutuante externo  Baixa perda. 
Cerca de 90% menor que as 
perdas do teto fixo. 
 

Teto flutuante interno Baixíssima perda. 
Cerca de 95% menor que as 
perdas do teto fixo. 
 

Teto flutuante interno 
com cobertura 
geodésica 

Perdas desprezíveis e inferiores 
a 500 ppm. 
Utilizados em armazenamento 
dentre outros de produtos 
tóxicos. 
 

Seleção do tipo de tanque em função do produto: combustível ou inflamável 
 

3. Tipos de tanques de teto fixo 
A Norma americana API Std 650 Welded Tanks for Oil Storage propõe os seguintes tipos de 
construção de tanques de armazenamento teto fixo. 

 Teto fixo cônico suportado  
 Teto fixo cônico autoportante  
 Teto fixo de cúpula em domo geodésico autoportante  
 Teto fixo ”guarda-chuva” autoportante 
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3.1. Teto fixo cônico suportado  
É o teto com a forma aproximada de um cone que é apoiado em uma estrutura metálica 
composta por vigas e colunas ou em treliças com ou sem colunas. 
 
Teto fixo cônico sobre vigas e colunas 

 
    Estrutura interna suporte do teto fixo 

 
 

 
 

Teto fixo cônico sobre treliça 
 

 
 

3.2. Teto fixo cônico autoportante  
É o teto com a forma aproximada de um cone que é suportado apenas em sua periferia, 
apoiando-se no costado. . 
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3.3. Teto fixo de cúpula em domo geodésico autoportante  
É o teto com a forma aproximada uma superfície esférica, que é suportada apenas em sua 
periferia, apoiando-se no costado do tanque. 
 

 
 

3.4. Teto fixo ”guarda-chuva” autoportante 
É o teto com a forma de domo modificado, de modo que qualquer seção horizontal seja um 
polígono regular com muitos lados, onde cada lado é suportado apenas na sua periferia, 
apoiando-se no costado. 
 

.  

Nota: 
Os tetos tipos cônico autoportante e “guarda-chuva” autoportante são utilizados em tanques 
menores, normalmente de altura superior ao diâmetro. 
Para volumes maiores são empregados os tipos cônico suportado e, mais modernamente, o de 
domos geodésicos.  

 
3.5. Principais acessórios de um tanque de teto fixo 
A seguir é apresentada a ilustração esquemática do teto fixo, com os principais 
acessórios. 
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                                              Tanque de teto fixo cônico com estrutura de suportação 
 

4. Tipos de tanques de teto flutuante externo conforme Norma API Std 650 Anexo 
C- External Floating Roofs 

Os tanques de teto flutuante são muito usados para o armazenamento de produtos de alta 
pressão de vapor, como hidrocarbonetos voláteis e álcool, pois, o teto flutuante provê um selo 
entre o líquido e a atmosfera externa e assim evita a evaporação do produto líquido.  
Como não há o espaço de vapor presente nos tanques de teto fixo, os tanques com teto 
flutuante são os mais apropriados para mistura “blending” de produtos, enquanto em serviço, 
reduzindo o risco de centelhamento durante o enchimento. 
 
Os tipos principais de tanques de teto flutuante externo são:: 

 Tipo flutuante simples “single deck”;       
 Tipo com flutuador duplo “double deck”; 
 Tipo com flutuador pontão “pontoon” periférico; 
 Tipo com flutuadores bóia “buoyroof”; 

 
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. 
 
São dos seguintes tipos: 

4.1. 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, e a seção 
central do teto é formada por um único convés ou deck. 
 

4.2. 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. 
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4.3. Teto flutuante tipo “buoyroof” 
Uma variante construtiva do teto flutuante tipo pontão pontoon periférico, usada em tanque de 
grande diâmetro, é o tipo “buoyroof”, em que caixas metálicas são fixadas sobre o deck de 
chapas, para melhorar a flutuabilidade do tanque, quando estiver inundado com água 
proveniente de chuva ou  de combate à incêndio. 
 

 
Ilustração de teto flutuante tipo “buoyroof” 

 
4.4. Principais acessórios de um tanque de teto flutuante externo 

A seguir seguem as ilustrações esquemáticas dos tetos flutuantes tipos pontão e duplo, com 
os principais 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 com flutuadores divididos em 
compartimentos estanques 

 

 
5. Tipos de tanques de teto flutuante interno conforme API Std 650 Anexo H-

Internal Floating Roofs 
O teto fixo com flutuante interno (IFR-Internal Floating Roof) nada mais é do que um teto 
flutuante instalado no interior de um tanque de teto fixo.  

 
A Norma API Std 650 Anexo H - Internal Floating Roofs especifica os requisitos mínimos que 
se aplicam a um teto flutuante interno em um tanque com um teto fixo, sobre o topo do 
costado do tanque. 
Os tetos flutuantes internos são projetados com a precaução de segurança, para impedir que 
gases explosivos se acumulem entre o teto fixo de um tanque e o líquido armazenado, e 
assim contribuir para o controle da poluição atmosférica, reduzindo o inventário das emissões 
evaporativas. 
Ainda assim, em tanques de teto flutuante interno, uma mistura explosiva do combustível com 
ar pode se desenvolver no espaço vapor entre os dois tetos. 
 
Essa configuração elimina ou reduz uma série de inconvenientes do teto flutuante externo: 

a. Efeito das chuvas 
O teto flutuante interno está protegido da ação da chuva, com isso, o projeto estrutural do teto 
pode ser mais leve, isto é, menos robusto; 

b. Efeito do vento e da radiação solar 
O teto flutuante interno está protegido da ação do vento e do sol, com isso, as perdas 
evaporativas do produto são bem menores. 
 
Há, pois, as seguintes vantagens com a utilização do teto flutuante interno, em relação ao 
tanque de teto flutuante externo:  
• Reduz sensivelmente as emanações devidas à “respiração” do tanque e as perdas nos 
enchimentos e esvaziamentos, em mais de 95%, considerando o tanque teto fixo;  
• Minimiza a contaminação ambiental e os odores externos oriundos da fuga de produto;  
• Elimina o efeito da chuva e a necessidade de drenagem pluvial sobre o teto;  
• Não há o efeito do vento nas emissões; 
• Elimina a contaminação do produto por água de chuva; 
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• Reduz a geração e o acúmulo de cargas eletroestáticas; 
• Reduz os riscos de incêndio devido às descargas atmosféricas; 
• Permite um design menos robusto ou mais leve devido à proteção que o teto fixo confere.  
 

5.1. Tipos de construção do tanque flutuante interno 
5.1.1. Teto fixo de cobertura do teto flutuante 
 Teto fixo cônico sustentado sobre uma estrutura de vigas e colunas 

O teto fixo cônico é normalmente fabricado em aço Carbono e necessita de estrutura 
metálica de vigas e colunas para suportação e pintura anticorrosiva, que vai requerer o 
tanque fora de serviço para manutenção  
O teto flutuante interno pode ser fabricado de aço Carbono e os mais recentes são de 
liga de Alumínio. 
O volume entre o teto fixo e o teto flutuante interno é ventilado livremente pelos vents 
ou respiros, central e periféricos.  

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

 
O teto fixo cônico requer colunas de suporte, que penetram através do deck do flutuante 
interno, criando caminhos de fuga para as emissões evaporativas.  
As colunas de suporte trazem os seguintes inconvenientes:  

 Aumento das emissões atmosféricas, devido às penetrações através do teto flutuante;  
 Risco de custos significativos de fundação com estaqueamento em solos moles; 
 Alto potencial de corrosão e vazamentos pelas chapas do fundo do tanque, sob as 

colunas, de difícil inspeção; 
 Praticamente impossibilita a instalação de fundo duplo no tanque. 

 
Neste tipo de teto tanque, as perdas ocorrem principalmente através da fuga de vapor pelas 
folgas do selo de vedação do espaço vapor, entre o costado e o teto; pelas aberturas de 
passagem nas colunas de sustentação do teto fixo; pelos acessórios do teto flutuante e pela 
evaporação da película líquida que fica aderente à parede molhada no costado.  
 
Deve haver um sistema de vedação entre o teto flutuante e as colunas de suportação do teto fixo. 
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Para reduzir as perdas podem ser usadas luvas para vedação, envolvendo as pernas de 
apoio do teto flutuante. 
 

 

 
 

 Teto fixo em abóbada de domos geodésicos autoportante 
É um teto fixo de cobertura geodésica autoportante, isto é, sem estrutura interna de 
suportação e apoiado na periferia do costado, fabricado em gomos de chapas de liga 
de Alumínio, o que reduz ainda mais as perdas emitidas, pois não necessita de 
colunas suportes como o teto fixo cônico. 
O teto fixo em cúpula de liga de Alumínio autoportante (sem colunas internas) é 
resistente à corrosão e não requer nenhuma pintura, sendo a manutenção feita com o 
tanque em serviço. Isto é, sem prejuízo da produção. 
O volume entre o teto fixo e o teto flutuante interno é ventilado livremente pelos vents 
ou respiros, central e periféricos.   
 
Proteção contra raios para cúpula geodésica 
Devido à baixa espessura das chapas de Alumínio, da cobertura geodésica, que 
acarreta o risco de perfuração e ponto quente, se atingida por raio, se deve utilizar um 
Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas-SPDA, de proteção suplementar 
contra raios, para os domos geodésicos. 
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Em paralelo, devem ser usadas as melhores práticas de equalização de potencial 
elétrico, entre o teto flutuante e o costado, e de vedação do anel periférico, para 
prevenir os riscos decorrentes da formação de arco ou faísca de  centelhamento 
eletrostático. 

 
Tanque de teto flutuante interno com teto fixo em abóbada de domos geodésicos suportado na 

periferia do costado 
  
Neste tipo de teto tanque, as perdas ocorrem através da fuga de vapor pelas folgas do selo 
periférico de selagem do espaço vapor entre o costado e o teto, pelos acessórios do teto 
flutuante e pela evaporação da película líquida que fica aderente à parede molhada no 
costado. Também acontecem fugas de vapor pelas emendas do convés (se aparafusadas, 
como no caso dos tetos de Alumínio). 
Para reduzir as perdas podem ser usadas luvas para vedação, envolvendo as pernas de 
apoio do teto flutuante. 

 
 

5.1.2. Tipos de construção do teto flutuante interno 
O teto flutuante interno deve estar em contato com o produto o tempo todo, exceto quando estiver 
apoiado sobre as pernas de apoio. 
Não há necessidade de dreno no teto nem de escada deslizante. 
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O teto flutuante interno se desloca flutuando sobre o líquido no interior de um tanque com teto 
fixo.  
Os tetos flutuantes internos fabricados de ligas de Alumínio são uma solução estrutural mais 
leve, de alta resistência mecânica e à corrosão. 
 
Os tipos de teto flutuante interno, segundo o Código API Std 650 Anexo H-Internal Floating 
Roofs (API Std 650 Annex H), são os seguintes: 
 

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

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

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

  
                                     Detalhes dos pontões sob o deck ou convés 

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

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

 
 Pontão ou pontoon metálico (Metallic Pontoon) 

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

 
 Convés ou deck duplo metálico (Metallic Double Deck)  

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

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

 
.                                                                                                        Ilustração dos painéis sanduíche 

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

 
 

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

 

 

 
 

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

 

 
 

5.1.4. Principais acessórios do tanque de teto flutuante interno  
Os principais acessórios do tanque de teto flutuante interno são. 
 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Sistema de injeção de espuma de combate a fogo. 
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ANEXO 
Recomendações para Seleção de Tipo de Tanque de Armazenamento em função do líquido armazenado 

 
Produto armazenado PV - Pressão de 

Vapor @ 
Temp.Máx.de 

Operação 

Diâmetro 
Nominal 

(m) 

Tipo de Teto Selo de vedação periférico 

Selo Primário Selo Secundário 

Petróleo 
Gasolina A (sem álcool) 
Gasolina C (com álcool) 
Hexano 
MTBE 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 
Média de: 

5,0 – 9,5 psig 

 < 20 
 

Tanque teto flutuante externo 
tipo duplo (“double deck”) 

 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 
 

 

     20 a 40 Tanque teto flutuante externo     
tipo pontão (“pontoon deck”) 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

 > 40 Tanque teto flutuante externo 
tipo pontão (“pontoon deck”), 
com lençol central reforçado, 
tipos “buoyroof” e “lodeck”. 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

Tanque teto flutuante externo 
tipo pontão (“pontoon deck”) 

com lençol reforçado e cobertura 
de teto geodésico de gomos de 

Alumínio 

Aromáticos: Xileno, Benzeno, 
Tolueno. 
Produtos contendo Solventes 
Produtos contendo Compostos 
Orgânicos Voláteis (“COVs”) 
RARO (Resíduo Aromático de 
Petróleo) 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 
Média de: 

3,0 – 7,5 psig 
 
 

 ≤ 20 Tanque teto fixo ligado a um 
sistema fechado de recolhimento e 

retorno de vapores, para 
reprocessamento ou queima, ou 
ligado a um sistema de filtragem 

dos vapores. 

NA. NA 

20 a 40 Tanque teto fixo de domo 
geodésico com gomos de 

Alumínio e teto flutuante interno 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

Selo Petrobras PW 
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tecido lonado. 

 > 40  Tanque teto flutuante externo 
tipo pontão (“pontoon deck”) 

com lençol reforçado e cobertura 
de teto geodésico de gomos de 

Alumínio 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

> 76 kPa m 
> 11 psig 
≤ 15 psig 

≤ 1 kgf/cm² m 

Qualquer 
 diâmetro 

Tanque teto fixo pressurizado 
API STD 620 

Pressão projeto 1 kgf/cm² m 

NA NA 

Condensado de Petróleo 
C5+ 
Nafta leve de destilação 
Nafta petroquímica 
Nafta craqueada 
Nafta de diluição 
Nafta reformada  
Nafta pesada 

   GAV Octanagem 100/130 
   GAV  Octanagem 115/145   

 
 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 

Média de: 
7,0 – 11 psig 

 < 20 Tanque teto flutuante externo 
tipo duplo (“double deck”) 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

Tanque teto fixo de domo 
geodésico com gomos de 

Alumínio e teto flutuante interno 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

     20 a 40 Tanque teto flutuante externo 
tipo pontão (“pontoon deck”) e 

cobertura de domo geodésico de 
Alumínio 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

 > 40 Tanque teto flutuante externo 
tipo pontão (“pontoon deck”) 

com lençol reforçado e cobertura 
geodésica de Alumínio 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

> 76 kPa m 
> 11 psig 
≤ 15 psig 

≤ 1 kgf/cm² m 

Qualquer 
 diâmetro 

Tanque teto fixo pressurizado 
API STD 620 

Pressão projeto 1 kgf/cm² m 

NA NA 

Diesel terrestre ou rodoviário 
Diesel S50 

≤ 76 kPa m 
≤ 11 psig 

< 20 Tanque teto fixo tipo cônico de 
aço Carbono com vigas e 

NA NA 
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Diesel S10 
HBio 
QAV (Querosene de Aviação) 

   Álcool carburante 
Álcool hidratado  
Álcool anidro 
Metanol 
Etanol 
LCO (Óleo leve decantado) 
Hexano 

Média de: 
4,0 – 7,5 psig 

colunas suportes 
Obs.: para produtos que 

provocam corrosão no teto, há a 
alternativa do uso de teto fixo 

cônico de material aço 
inoxidável AISI 439 com 

espessura de 4 mm. 
Tanque teto fixo com cobertura 

geodésica de gomos de 
Alumínio. 

     20 a 40 Tanque teto flutuante externo 
tipo pontão (“pontoon deck”) e 

cobertura geodésica de Alumínio 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

 > 40 Tanque teto flutuante externo 
tipo pontão (“pontoon deck”) 

com lençol reforçado e cobertura 
geodésica de Alumínio 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberta com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
 

Querosene 
Querosene de diluição 
Diesel marítimo ou convencional  
Gasóleo 
“Fuel oil” 
Óleo combustível 
Óleo tipo “Bunker” 
Resíduo atmosférico (RAT) 
Resíduo de vácuo (RV) 
Resíduo craqueado 
Resíduo asfáltico  
Asfalto (ADP, CAP) 

0,0        ≤ 40 Tanque teto fixo tipo cônico de 
aço Carbono com vigas e 

colunas suportes 
Obs.: para produtos que 

provocam corrosão no teto, há a 
alternativa do uso de teto fixo 

cônico de material aço 
inoxidável AISI 439 com 

espessura de 4 mm. 

NA NA 

Tanque teto fixo com cobertura 
geodésica de gomos de 

Alumínio. 
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Óleo lubrificante 
“SLOP” 
Lastro de navio 
Solventes 
Aguarrás 

       > 40 Tanque teto fixo tipo cônico de 
aço Carbono com vigas e 

colunas suportes 
Obs.: para produtos que 

provocam corrosão no teto, há a 
alternativa do uso de teto fixo 

cônico de material aço 
inoxidável AISI 439 com 

espessura de 4 mm. 

NA NA 

Tanque teto fixo com cobertura 
de domo geodésico de gomos 

de Alumínio. 

Águas ácidas 0,0     Qualquer 
     diâmetro 

Tanque teto fixo pressurizado 
API STD 620 

Pressão projeto 1,0 kgf/cm² 
 

NA NA 

Produtos com inertização de 
Nitrogênio 

0,0 Qualquer 
     diâmetro 

Tanque teto fixo pressurizado 
API STD 650 Anexo F 

Pressão projeto  
350 mm H2O=0,5 psig 

NA NA 

Água bruta  0,0 Qualquer 
diâmetro 

Tanque sem teto (topo aberto) 
conforme AWWA D100 “Welded 

carbon steel tanks for water 
storage” 

NA NA 

Biodiesel puro B100 
Óleo vegetal (soja refinado) 
 

Qualquer PV. 

Até 15 
Relação 

altura versus  
diâmetro 
H/D = 2 

Tanque teto fixo conforme API 
STD 650 Anexo F, de aço 
carbono, inertizado com 
Nitrogênio, para evitar a 

exposição à luz que catalisa 
reações de oxidação. 

Usar Válvulas de Alívio de 
Pressão e Vácuo, calibradas 
acima da pressão máxima de 

inertização. 
Materiais a evitar: Cobre e ligas, 

Zinco e ligas e borrachas. 
Pintura interna total em resina 

NA. NA 
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epóxi NOVOLAC curada com 
poliamina  

Espessura 400 μm 
Opção para 
Tanques até 

120 m³ 
 

Tanque teto Fixo com Teto 
Flutuante Interno em Alumínio. 

Norma de Projeto  
API SPEC 12F 

Razão altura/diâmetro (H/D) 
entre 1 e 2 

A pressão de projeto deve ser, no 
mínimo, a especificada na coluna 

2, tabela 1, do API SPEC 12F. 
O Respiro Aberto e todas as 

aberturas para a atmosfera do 
teto fixo devem ser protegidos 
contra entrada de água e com 

tela em aço inox AISI 304. 
A pintura de toda a superfície 
interna do tanque à base de 

resina epóxi NOVOLAC, sem 
solventes, curada com poliamina, 
espessura seca 400 micrômetros.
A câmara de espuma, aplicável 
somente aos tanques com fluido 
de ponto de fulgor < 60 °C, deve 
ser do modelo MCS-9, de acordo 

com a TABELA 2 da N-1203. 

Selo simples, apenas com a 
função de espaçador, com 

resistência química ao éster 
etílico e que não cause danos 
à pintura interna do costado. 

 
 
 

NA 

> 15 Tanque teto fixo API STD 650, de 
cobertura geodésica (domo), com 

teto flutuante interno de acordo 
com o  

Anexo G do API STD 650, para 
impedir a entrada de água, que 

levaria a decomposição 
microbiológica do óleo na 
interface água/óleo, com 
degradação do produto. 

O teto flutuante evita o contato 
contínuo com o oxigênio do ar, 

Selo mecânico com sapata 
de aço inoxidável, 

pressionada contra o 
costado, e coberto com 

tecido lonado. 

Selo Petrobras PW 
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que também poderia gerar 
degradação, por oxidação do 

óleo vegetal. 
Óleo vegetal alimentício 

 

Qualquer 
diâmetro 

Tanque teto fixo conforme API 
STD 650 Anexo F, de aço 

inoxidável austenítico, inertizado 
com Nitrogênio, para evitar a 
exposição à luz que catalisa 

reações de oxidação. 
Usar Válvulas de Alívio de 

Pressão e Vácuo, calibradas 
acima da pressão máxima de 

inertização. 
Materiais a evitar: Cobre e ligas, 

Zinco e ligas e borrachas. 

NA. NA 

Notas: a-   NA – Não aplicável. 
b- Para o armazenamento de Diesel, Biodiesel, HBio, QAV e Álcool é previsto tanque teto flutuante com cobertura para evitar a contaminação do produto 

com água da chuva. 
c- O teto flutuante interno deve ser projetado e construído em módulos pré-fabricados com chapas e flutuadores de Alumínio. 
d- Os tanques de tanque de teto flutuante cobertos com teto fixo devem ser, preferencialmente, de cobertura geodésica auto-portante, com gomos de 

Alumínio, para se evitar as colunas de sustentação do teto fixo cônico convencional. 
e- Selo de vedação periférico a ser utilizado:   

a. Selo primário: Selo mecânico com sapata de aço inoxidável, pressionada contra o costado, coberta com tecido lonado; 
b. Selo secundário: Selo Petrobras PW.  

 


