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Alterações principais da norma API Std 2000 6ª e 7ª  Edições de proteção de tanques 
de armazenamento de teto fixo  

 
1. Introdução 
A partir da 6ª Edição da norma API Std 2000 Venting Atmospheric and Low-pressure Storage 
Tanks, publicada em 2009, as regras para a prevenção de pressurização interna e de vácuo, em 
tanques atmosféricos de teto fixo, e as rotinas de cálculo das vazões de alívio requeridas foram 
alteradas substancialmente, em relação às edições anteriores. 
 
Em vista disso, são esclarecidas as dúvidas quanto à segurança dos tanques existentes, 
projetados e construídos com a Norma API Std 2000 5ª Edição (publicada em 1998) e as edições 
anteriores, quanto às prescrições da 6ª e da 7ª Edição da Norma API Std 2000 para: 

• Ligação frágil teto-costado; 
• Necessidade de corta-chamas; 
• Cálculo das vazões de alívio de proteção contra excesso de pressão interna ou vácuo.  

. 
A atual edição da Norma API Std 2000, 7ª Edição, publicada em 2014, mantém os mesmos 
requisitos da 6ª Edição. 
 
A 7ª edição da Norma API Std 2000, dentre outras novas exigências, apresentou as seguintes 
modificações impactantes: 

• Necessidade de uso de válvula corta-chamas (“flame arrester”) em conjunto com Válvula 
PV ou Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo e Respiro livre; 

• Nova sistemática de cálculo da vazão de alívio para prevenir excesso de pressão interna ou 
de vácuo.  

• Modificação dos requisitos da ligação frágil teto-costado, que no texto da Norma API Std 
2000 acontece de forma indireta, pois remete às diretivas da Norma API Std 650, para 
garantia de existência de teto com ligação frágil. 

 
Quanto à exigência da instalação de corta-chamas, com as válvulas de alívio de pressão e vácuo e 
com os respiros livres, não há o que discutir, tendo em vista que essa necessidade é comprovada 
em testes, conforme atestado pela própria Norma API Std 2000. 
 
Historicamente, a indústria do petróleo tem um passado de boas experiências com tanques de teto 
fixo protegidos por válvulas de pressão e vácuo sem corta-chamas.  
Como resultado, houve uma crença de que essa boa experiência se devia à capacidade inerente 
de retenção de chamas dessas válvulas, pois, supunha-se que a velocidade de saída do fluxo de 
vapores era maior que a de entrada da chama.  
Porém, testes recentes desmentem essa hipótese.  
Os testes demonstraram que a chama pode propagar-se através de uma válvula de alívio de 
pressão e vácuo e entrar no espaço de vapor do tanque.  
A explicação é que a ignição do fluxo de alívio de uma válvula de alívio de pressão e vácuo 
(possivelmente devido a uma descarga elétrica) pode resultar em um flash na válvula, com energia 
suficiente para levantar a paleta de vácuo, permitindo que a chama entre no espaço de vapor do 
tanque.  
Por outro lado, outros testes mostraram que, em condições de baixo fluxo, uma chama pode 
propagar-se, internamente, pelo lado da pressão da válvula de pressão e vácuo. 
Assim, com base nos testes experimentais em válvulas de alívio de pressão e vácuo, sob fogo, a 
Norma API Std 2000 decidiu, a partir da 6ª Edição (publicada em 2009) recomendar a instalação 
de dispositivo corta-chamas em conjunto com válvula de alívio de pressão e vácuo e também com 
respiro livre. 
 
A maior discussão é com relação à nova metodologia de cálculo da vazão de alívio para pressão 
interna e, particularmente, para vácuo, em tanques de armazenamento de teto fixo. Tal fato 
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aumentou consideravelmente a vazão requerida, no lado de vácuo, dos dispositivos de alívio 
(respiro aberto, válvula de pressão e vácuo, corta-chamas, etc.) nos tanques de armazenamento. 
 
Na realidade, a norma API Std 2000, nas Edições 6ª (publicada em 2009) e 7ª (publicada em 
2014), incorporou as exigências ditadas nos trabalhos originais realizados na Europa, adotados 
pela norma do Comitê Europeu de Normalização EN 14015 Specification for the Design and 
Manufacture of site built, Vertical, Cylindrical, Flat-Bottomed, above ground, Welded, Steel Tanks 
for the Storage of Liquids at Ambient Temperature and above, publicada em 2004, e influenciada 
pelos fabricantes europeus, particularmente os alemães. 
 
Um argumento contra o uso das novas equações e tabelas apresentadas nas 6ª e 7ª Edições do 
API Std 2000, para respiração (in-out) de tanque de armazenamento, é que os tanques construídos 
no período anterior (antes da publicação dessas equações) e com base nas taxas tabeladas de 
aspiração/expiração térmicas do API Std 2000 até a 5ª Edição, não apresentaram, em geral, 
qualquer incidente de ruptura por sobrepressão ou colapso de vácuo, devido ao dimensionamento 
insuficiente de taxas de inspiração e expiração. 
Assim, a princípio é opinião comum dos técnicos envolvidos com operação de tanques de 
armazenamento, que as taxas de respiração (in/out) fornecidas nas tabelas do API Std 2000 até 
2009 são satisfatórias para o dimensionamento das válvulas de alívio de pressão e vácuo e dos 
respiros livres. 
Uma possível explicação é que a metodologia de cálculo das vazões de alívio, para pressão 
interna e vácuo, utilizada até a 5ª Edição da Norma API Std 2000, foi mantida na 6ª e 7ª Edições, 
como Anexo A, para tanques com capacidade de até 30 000 m³ (180 000 bbl), que é um porte, 
relativamente comum nos parques de tanques mais antigos. 
 
O que acontece é que, em relação às edições precedentes, nas 6ª e 7ª Edições a vazão de 
admissão de ar calculada, para evitar o vácuo excessivo, é muito maior do que a vazão requerida 
pela metodologia anterior, chegando a cerca de 400% maior, em relação às Edições anteriores até 
a 5ª Edição do API Std 2000, publicada em Abril de 1998. 
Para o alívio de sobrepressão interna não houve mudanças significativas, de forma que é a 
proteção contra o vácuo excessivo que preocupa. 
 
Conforme a colaboração do eng. Carlos Gandara Carvalho da Petrobras/Transpetro, consultor de 
serviços de projeto e manutenção de tanques de armazenamento de petróleo e derivados, de 
terminais marítimos e estações de bombeamento:  

“Normalmente, os passivos mais expressivos, em relação à maior capacidade de alívio 
requerida para vácuo (“inbreathing"), exigida pelas revisões mais recentes da Norma API Std 
2000, são os tanques com grandes diâmetros, sem isolamento térmico, que transferem com 
vazões elevadas geralmente para navios, e localizados em regiões com grande incidência solar 
e sujeitos ao esfriamento rápido (chuva e vento fortes de verão).” 
“Para esses casos, se tem observado que, mesmo com a aplicação do Anexo V Design of 
Storage Tanks for External Pressure, do API Std 650, para se obter um valor maior de vácuo 
admissível, nem sempre é possível enquadrar a capacidade da(s) Válvula(s) de Alívio de 
Pressão e Vácuo existente(s) à ação combinada de vento, vácuo por transferência operacional 
e vácuo por esfriamento da fase vapor dentro do tanque.”   
“Geralmente, a demanda restritiva é devida ao resfriamento da fase vapor, não adianta nem 
restringir (limitar por procedimento operacional) a vazão de transferência do tanque nos dias de 
chuva, pois o vácuo de resfriamento é por si só maior do que a capacidade máxima da válvula 
e dos limites de pressão do tanque (imposto pela espessura do último anel, ligações entre o 
teto- costado e fundo-costado).” 

 
2. Nomenclatura 

• Respiro aberto 
É uma abertura no teto fixo, chamada de Respiro Aberto ou Respiro Livre, que deve estar sempre 
aberta para permitir a saída dos vapores no enchimento do tanque e a entrada de ar no 
esvaziamento do tanque, em qualquer pressão diferencial. 
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Para evitar a entrada de materiais externos deve haver uma tela de proteção na saída. 
• Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo ou Válvula PV 

É a válvula utilizada para proteção ou segurança contra aumento de pressão ou de vácuo em 
tanques atmosféricos ou pressurizados, para proteção estrutural, redução das perdas do produto 
armazenado para a atmosfera e da poluição atmosférica.  

• Corta-chamas (“Flame arrester”) 
É o dispositivo utilizado para evitar a entrada de chama em um tanque, quer seja originada de 
descarga atmosférica ou de fogo externo ou de fogo proveniente de tubulações interligadas ao 
tanque. 
No caso de instalação de válvula de pressão e vácuo com corta-chama, a válvula deve estar 
posicionada entre o tanque e o corta-chamas. 

• Método rigoroso  
É a nova metodologia para cálculo, de vazão de alívio para prevenir excesso de pressão interna ou 
vácuo, introduzida no API Std 2000 6ª Edição e mantida na 7ª Edição. 

• Anexo A Alternative Calculation of Normal Venting Requirements 
É o próprio Anexo A do API Std 2000 6ª e 7ª Edições, que permite utilizar a mesma metodologia 
que era válida até a 5ª Edição do API 2000, de cálculo de vazão de alívio para prevenir excesso de 
pressão interna ou vácuo, em tanques de armazenamento sob determinadas condições. 
 
3. Referências 

• ANSI/API Std 2000 Fifth Edition, April 1998 
     Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks 

• ANSI/API Std 2000 Sixth Edition, November 2009 
     Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks 

• API Std 2000 Seventh Edition, March 2014 
     Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks  

• API Std 650 
     Welded Tanks for Oil Storage 
     Annex F Design of Tanks for Small internal Pressures  
     Annex V Design of Storage Tanks for External Pressure 
 

4. Prevalência de novas Edições das normas API sobr e as anteriores  
A Norma API Std 2000 é a norma de segurança contra pressurização ou vácuo de tanque 
atmosférico de teto fixo, de armazenamento de produtos de petróleo ou petroquímicos, utilizada na 
indústria de óleo&gás e, desde a 6ª edição (a partir de Novembro/2009), dentre outras, apresentou 
duas modificações impactantes: 

• Necessidade de uso de válvula corta-chamas (“flame arrester”) em conjunto com Válvula 
PV- Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo e Respiro livre; 

• Nova sistemática de cálculo da vazão de alívio para prevenir excesso de pressão interna ou 
de vácuo.  

 
O questionamento é se as revisões introduzidas, na 6ª Edição da Norma API Std 2000 e mantidas 
na 7ª Edição, se aplicam aos tanques existentes, que foram projetados e fabricados, utilizando-se 
as normas anteriores, isto é: 

a. Se é aceitável e legal continuar a operar um tanque, projetado conforme a norma vigente 
na época da construção do tanque, que estabeleceu os requisitos de alívio de pressão 
interna e de vácuo, para as condições operacionais do projeto original. 

b. Se em tanques existentes, é possível operar em condições diferentes das condições 
operacionais do projeto original, isto é, novo produto a ser armazenado; nova temperatura e 
operação; novas taxas de enchimento e esvaziamento, etc., mantendo-se as mesmas 
medidas de proteção da Norma API Std 2000, do projeto original, ou se é mandatório 
recalcular a proteção conforme o API Std 2000 atual, 7ª Edição.  

c. Se na ocasião de execução dos trabalhos de manutenção geral e reparos de um tanque 
existente é obrigatório adequar o tanque, atualizando a sua proteção conforme o API Std 
2000 atual, 7ª Edição. 
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É consenso que qualquer obra de engenharia deve atender às normas vigentes na época do seu 
projeto e construção. 
Normalmente, a revisão ou nova edição de uma norma ou código não obriga a ser aplicada de 
forma retroativa.  
Assim, não há a obrigação de que algo já construído seja modificado para atender a uma revisão 
ou nova norma, se as condições do projeto original se mantêm. 
A dúvida é para novos requisitos, particularmente de segurança, que previnem ou evitem danos às 
pessoas ou ao patrimônio. 
 
Em consulta ao API, a propósito da dúvida de prevalência de novas Edições do API sobre as 
anteriores, isto é, se as disposições da norma API 2000 6ª ou 7ª Edição se aplicam aos tanques 
pré-existentes, isto é, de projeto aprovado para a construção ou instalação antes da data da 
publicação da revisão da norma referida. 
A resposta do API foi que as revisões da Norma API não são retroativas e são efetivas somente a 
partir da data de emissão, como copiado a seguir: 
De:    Stephen Crimaudo <crimaudos@api.org> 
Para: "santini@petrobras.com.br" <santini@petrobras.com.br> 
Data: 17/07/2013 12:26 
Assunto:    API STANDARD 2000 
  
Hello.  Standards published by the American Petroleum Institute, API, are not retroactive.  
Per our Standards procedures (which are approved by the American National Standards Institute, 
ANSI) our standards are effective the date they are published. 
  
Thank you, 
Stephen Crimaudo 
Manager, Downstream Standards 
American Petroleum Institute 
1220 L Street, NW 
Washington, DC 20005-4070 
Phone:  202-682-8151 
crimaudos@api.org 
  
Portanto, projetos executados conforme edições anteriores à Norma API Std 2000 6ª e 7ª Edições 
continuam válidos, contanto que as condições operacionais originais usadas no projeto sejam 
mantidas. Ou seja, se as condições de operação originais do tanque existente não foram alteradas, 
não há porque revisar o tanque, para atualizar ou adequar conforme uma nova edição da norma de 
projeto. 
 
5. Discussão sobre o “método rigoroso” e o “método alternativo do Anexo A” no cálculo 

da vazão de alívio para pressão e para vácuo 
Primeiramente, cabe observar que essa nova metodologia é aplicável à proteção do tanque de teto 
fixo, nas condições normais de operação, quando surgem situações de aumento ou redução de 
pressão, no espaço de vapor do tanque.  
Para tanto, devem ser adotadas medidas preventivas para a proteção do tanque, impedindo que 
tais ocorrências ultrapassem as condições admissíveis do projeto, são elas:  

• Contração ou condensação de vapores causada pelo efeito de esfriamento do espaço de 
     vapor por redução da temperatura atmosférica ou por vento ou chuva; 
• Expansão e vaporização causada pelo aumento da temperatura atmosférica ou mudanças 
     no tempo; 
• Aumento da pressão interna devido ao enchimento do tanque; 
• Redução da pressão interna por conta de esvaziamento do tanque. 

 
Nessas situações um tanque deve “respirar”, isto é, expirar os vapores emitidos pelo líquido 
armazenado para o exterior e aspirar o ar do ambiente para o interior do tanque. 



petroblog-Santini                                                                                                            Página 5 de 15 

 

Ou seja: 
• Aspiração normal resultante de saída do líquido armazenado no tanque;  
• Aspiração normal resultante de contração ou condensação de vapores causada por 
     diminuição da temperatura do espaço de vapor do tanque;  
• Expiração normal resultante de entrada do líquido a ser armazenado no tanque e 
     vaporização causada por essa entrada; 
• Expiração normal resultante de expansão e vaporização provenientes de aumento na 
     temperatura do espaço de vapor do tanque. 

 
O cálculo da capacidade de fluxo necessária para expiração e aspiração normais pode ser 
baseado no método rigoroso, que é fruto de cálculos de engenharia. A Norma API Std 2000 7ª 
Edição no Anexo E Basis for Normal Outbreathing and Normal Inbreathing demonstra as premissas 
nas quais esse método de cálculo se baseia.  
Como alternativa, as taxas normais de fluxo de expiração e inspiração podem basear-se no 
método descrito no Anexo A Alternative Calculation of Normal Venting Requirements da Norma API 
Std 2000 7ª Edição, quando o tanque atende às condições de serviço especificadas no mesmo 
Anexo A.  
É de responsabilidade do proprietário do tanque determinar qual método deve ser usado para 
dimensionar as quantidades e os diâmetros das aberturas de alívio de tanques novos ou 
existentes.  
 
5.1. Uso do método rigoroso 
Na realidade, a norma API Std 2000 desde a 6ª Edição incorporou as exigências ditadas pela 
normalização européia, a respeito do dimensionamento dos dispositivos de alívio de pressão e 
vácuo, em tanques de armazenamento (respiro aberto, válvula de pressão e vácuo, corta-chamas, 
etc.).  
Tal fato aumentou consideravelmente a vazão requerida para impedir danos ao tanque, 
particularmente, devido ao vácuo. 
Em relação às edições precedentes, comparativamente às 6ª e 7ª Edições, a vazão de admissão 
de ar calculada, para evitar o vácuo excessivo, é muito maior do que a vazão necessária pela 
metodologia anterior, válida até a 5ª Edição do API 2000. 
Para o alívio de sobrepressão interna não houve mudanças significativas, de forma que é a 
proteção contra o vácuo excessivo que preocupa. 
 
Para tanques novos, não há questionamento de que a proteção deve ser conforme as Edições 6ª e 
7ª, que são as mais recentes da norma API Std 2000. 
 
A dúvida é se as revisões introduzidas, na 6ª Edição da norma API Std 2000 e mantidas na 7ª 
Edição, se aplicam aos tanques existentes, isto é, se é aceitável e legal continuar a operar um 
tanque, projetado com a norma vigente na época da sua fabricação, que estabeleceu as vazões 
requeridas para alívio de pressão e de vácuo, nas condições operacionais do projeto original.  
E, ainda, se na situação de operação em novas condições é opcional continuar a utilizar a norma 
API Std 2000, do projeto original, ou se é mandatório recalcular a proteção conforme o API Std 
2000 atual, 7ª Edição. 
  
Cabe observar, mais uma vez, que a nova metodologia de cálculo da vazão de alívio do tanque 
introduzida no API Std 2000 6ª Edição e repetida na 7ª Edição, chamada de método rigoroso, influi 
apenas no aumento significativo da vazão de ar necessária ao alívio de vácuo, a vazão de alívio de 
pressão interna aumenta pouco. 
 
Este método rigoroso considera a possível ocorrência de danos e falhas em tanques devido às 
seguintes situações: 

a. Resfriamento rápido por chuva torrencial do espaço vapor em tanques com temperaturas 
acima de 48,9ºC (120ºF); 

b. Condensação por resfriamento do vapor d’água após steam-out de lavagem do tanque; 
c. Restrição ou bloqueio parcial do dispositivo de alívio por falta de manutenção. 
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O próprio API Std 2000 alerta que o método adotado nas Edições 6ª e 7ª do API 2000 tem as 
seguintes hipóteses conservativas, que podem não retratar as típicas condições de operação: 
a- É assumido que o espaço de vapor do tanque é homogeneamente misturado, o que na prática 
não é verdade; 
b- O fator de transferência de calor real pode ser menor que o assumido no modelo térmico, 
porque o coeficiente efetivo é função da temperatura no volume do espaço vapor e, ainda, da 
localização geográfica do tanque. 
c- O modelo não considera que a taxa da contração dos vapores é reduzida logo que o ar é 
introduzido através do dispositivo de alívio. 
 
Ainda conforme o API Std 2000 7ª Edição, na realidade há um conservadorismo ao se utilizar o 
método rigoroso: 
a- Os tanques normalmente não operam completamente vazios, como admitido no cálculo do 
método rigoroso, e na prática têm algum inventário mínimo. Assim a premissa do modelo térmico, 
de tanque vazio e cheio de ar e vapores, antes de resfriamento, é conservativa. O líquido 
armazenado provê ainda uma fonte de calor, contrabalançado a contração dos vapores e deste 
modo reduzindo a vazão de alívio do vácuo gerado no resfriamento. 
b- O alívio total incluiu a movimentação máxima de saída do líquido armazenado, durante o 
esvaziamento do tanque, que não necessariamente ocorre simultaneamente com o pico do evento 
do resfriamento. 
 
A própria Norma API Std 2000 7ª Edição afirma que a probabilidade de um tanque, com válvulas 
PV dimensionadas por este Anexo A Tabela A.3, ser danificado devido a alívio inadequado de 
vácuo, é baixa pelas seguintes razões: 
a- A capacidade de resistência do tanque pode ser maior que a especificada no projeto devido á 
modificações introduzidas durante a construção. 
b- A capacidade de resistir ao vácuo pode ser maior devido ao efeito de reforço do inventário de 
líquido no tanque. 
c- Em tanques atmosféricos, tipicamente, o tamanho da válvula PV de construção conjugada é 
governado pela vazão de saída dos vapores (expiração), o que resulta em igual vazão de entrada 
ar (aspiração). 
 
Na prática, comparando-se as vazões calculadas pela API Std 2000 5ª Ed e 6ª/7ª Ed., verificando a 
parte mais critica que é a aspiração (lado do vácuo), com o método rigoroso se tem um aumento 
significativo, que é usado como fator de segurança, para o caso dos elementos internos do corta 
chamas estarem sujos e sendo obstruídos. 
 
5.2. Uso do método alternativo do Anexo A Alternative Calculation of Normal Venting 

Requirements 
Embora as 6ª e 7ª Edições da Norma API Std 2000 tenham aumentado a vazão, pelo método 
rigoroso de cálculo descrito no corpo da norma, ainda há o Anexo A em ambas as edições, como 
alternativa ao método rigoroso, se determinadas condições do tanque definidas no próprio Anexo A 
forem satisfeitas. 
Na realidade, a sistemática deste Anexo A é a mesma que até a 5ª edição (publicada em 1998) 
inclusive, da Norma API Std 2000, foi utilizada para determinar as vazões de alívio, durante a 
operação normal de um tanque de teto fixo, isto é, a que foi empregada para a proteção da maioria 
dos tanques hoje existentes, isto é, desde a sua 1ª Edição em 1940 até 2009. 
 
Na 6ª Edição em 2009 da Norma API Std 2000 surgiu o método rigoroso, para quantificar a 
capacidade de alívio de proteção de tanques atmosféricos contra pressão interna e vácuo 
excessivos. Também o Anexo A foi incorporado nesta edição e resulta em vazão de alívio para 
vácuo bem inferior ao método rigoroso. 
 
A experiência operacional tem demostrado que não têm ocorrido falhas ou danos severos aos 
tanques de armazenamento de teto fixo, devido ao vácuo por alívio inadequado, quando o tanque 
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atende à sistemática de proteção da Norma API Std 2000 5ª Edição, daí esta sistemática ter sido 
mantida no Anexo A das 6ª e 7ª Edições, porém restrita aos tanques que respeitem as seguintes 
condições de serviço: 

a. Volume do tanque é menor que 30 000 m³ (180 000 bbl); 
b. Temperatura máxima de operação, no espaço de vapor, é 48,9ºC (120ºF); 
c. Tanque sem isolamento térmico; 
d. Temperatura do fluido armazenado e temperatura de entrada do fluido no tanque são 

inferiores à temperatura de ebulição (“boiling point”) do líquido, na máxima pressão de 
operação do tanque. 

Nota: 
O ponto de ebulição  (“boiling point”) ou temperatura de ebulição  de uma substância é a temperatura 
em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso e é também a temperatura na qual a pressão 
de vapor do líquido iguala-se à pressão do meio a que está submetido. 

 
Para tanques que não satisfazem todas as condições de serviço descritas no Anexo A, o 
proprietário deve quantificar as vazões de alívio necessárias conforme o método rigoroso. 
É responsabilidade de o proprietário determinar se o método do Anexo A vai ser usado para 
dimensionamento dos dispositivos de alívio de tanques novos ou existentes. 
 
5.3. Comparação entre as vazões de entrada de ar (a spiração) calculadas pelo método 

rigoroso versus o método alternativo do Anexo A Tab le A.3  
A quantidade de ar necessária, a ser admitida para compensar o vácuo, considera a situação 
simultânea de esvaziamento do tanque e mudança das condições atmosféricas. 
 
Assim, a vazão de alívio de aspiração de ar (“inbreathing”), para limitar o vácuo no espaço de 
vapor, no caso normal de operação, é calculada para a soma das vazões correspondentes a duas 
condições: 
a. Esvaziamento ou descarga do tanque; 
b. Efeito térmico de redução da temperatura do espaço de vapor do tanque, por variação das 

condições atmosféricas: chuva, vento e inverno.  
 
As vazões de expiração e aspiração normais são definidas como a combinação dos seguintes 
efeitos: 

• Efeito operacional: Entrada e saída de líquido do tanque; 
• Efeito térmico: Variação climática: insolação, ventos e chuvas. 

 

 
 
A modificação no cálculo da vazão de aspiração, efetuada no API Std 2000, a partir da 6ª Edição 
(2009), afeta essencialmente a condição de efeito térmico, em que o cenário mais crítico é o 
resfriamento devido á chuva. 
    
No Anexo G Explanation of Differences in Thermal Inbreathing Using the General Method and 
Annex A Method, da norma própria Norma API Std 2000 7ª Edição, há a Figura G.3 que compara 
as condições do resfriamento causado por chuva intensa, 225 kg/m².h em ângulo de 30º, 
considerando-se o método rigoroso e o método alternativo do Anexo A. 
 

• As vazões do método rigoroso podem ser aproximadas usando a Equação:  

 
Onde: 

= vazão de aspiração do ar ambiente de alívio do vácuo (m3/h) 
= volume do espaço de vapor do tanque (admitido o tanque vazio) (m3). 
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• E as vazões do Anexo A são os valores estabelecidos na Norma API Std 2000 7ª Edição 

Table A.3 Normal Venting Requirements for Thermal Effects. 
 

Na figura a seguir as vazões do método rigoroso estão representadas na curva em vermelho e as 
vazões do Anexo A estão na curva com pontos em “x” até o volume do tanque de 30 000 m³. 
Visualmente fica claro como o método rigoroso é conservativo, mesmo na faixa de utilização do 
Anexo A. 

 
A empresa PROTEGO, fabricante alemão especializado em acessórios e válvulas para tanques de 
armazenamento, também preparou uma tabela em que se comparam os valores de aspiração 
(“inbreathing”) e expiração (“outbreathing”) de um tanque, utilizando para cálculo a Norma API Std 
2000 em sua 5ª e 6ª Edições: método rigoroso e Anexo A. 
A coluna API 2000 5th equivale ao Anexo A Table A.3 e a coluna API 2000 6th Edition é o próprio 
“método rigoroso”. 
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6. Uso de corta-chamas em conjunto com Válvula de A lívio de Pressão e Vácuo 
Outra modificação apresentada na 6ª Edição da Norma API Std 2000 e mantida na 7ª Edição é a 
exigência do uso de dispositivo corta-chamas acoplado à entrada de Válvula de Alívio de Pressão 
e Vácuo e de Respiro livre. 
 
Conforme atestado pela própria Norma API Std 2000, a indústria do petróleo tem um passado de 
boas experiências com tanques de teto fixo protegidos por válvulas de pressão e vácuo sem corta-
chamas.  
Pensava-se que essa boa experiência se devia à capacidade inerente de retenção de chamas 
dessas válvulas, pois, a suposição era de que a velocidade de saída do fluxo de vapores do 
espaço vapor do tanque era maior do que a de entrada da chama.  
Porém, testes realizados para comprovar esse efeito desmentiram essa hipótese.  
Assim, com base nos testes experimentais em válvulas de alívio de pressão e vácuo, sob fogo, a 
Norma API Std 2000 decidiu, a partir da 6ª Edição (publicada em 2009), recomendar a instalação 
de dispositivo corta-chamas em conjunto com válvula de alívio de pressão e vácuo e também com 
respiro livre. 
 
6.1. Regras do API Std 2000 6ª e 7ª Edições para us o de corta-chamas 
A utilização destes acessórios (válvula PV, respiro livre e corta-chamas) é regrada pela 
temperatura chamada de “ponto de fulgor ou flash point” do líquido armazenado. 
Nota: 

Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em quantidade suficiente 
para formar uma mistura inflamável, capaz de ser ignitada por uma fonte externa de calor.  

        Ex. de ponto de fulgor de algumas substâncias: 

         
 
O “respiro livre” é na realidade uma abertura do teto fixo, dimensionada a prover a vazão 
necessária para aliviar o aumento de pressão interna ou de vácuo, nas situações normais de 
operação. Seu emprego é permitido para líquidos com “ponto de fulgor” ≥ 60ºC, pois os vapores 
são menos inflamáveis. 
Já a “válvula de alívio de pressão e vácuo ou válvula PV” também é dimensionada a prover a 
vazão necessária para aliviar o aumento de pressão interna e vácuo, porém tem ainda a finalidade 
de reduzir a quantidade de saída dos vapores do líquido armazenado, reduzindo a nuvem de 
vapores sobre o teto do tanque, a perda de produto e a poluição atmosférica. É própria para o 
emprego com líquidos com “ponto de fulgor” < 60ºC, pois os vapores são mais inflamáveis.  

 
Critérios da norma API Std 2000 7ª Edição, publicad a em 2014, para uso do corta-chamas: 

Ponto de Fulgor (ºC) do 
líquido armazenado 

Dispositivo de Proteção  do tanque de teto fixo  

< 60ºC (140ºF) Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chamas fim-de-linha 
certificado para deflagração atmosférica e combustão contínua 
(“end-of-line deflagration flame arrester and endurance burning”). 

≥ 60ºC (140ºF) Respiro Aberto + Corta Chamas fim-de-linha certificado para 
deflagração atmosférica e combustão contínua (“end-of-line 
deflagration flame arrester and endurance burning”). 

Quando o produto é aquecido 
à temperatura igual ou acima 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chamas fim-de-linha 
certificado para deflagração atmosférica e combustão contínua 
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do ponto de fulgor.  (“end-of-line deflagration flame arrester and endurance burning”). 
Quando o tanque for de 
projeto conforme Anexo F, do 
API Std 650 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chamas fim-de-linha 
certificado para deflagração atmosférica e combustão contínua 
(“end-of-line deflagration flame arrester and endurance burning”). 

Para Sistemas de 
Recuperação de Vapores 
emitidos de tanque 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chamas em-linha 
com sensores de temperatura e certificado para detonação instável 
e combustão de curta duração (“in-line instable detonation flame 
arrester and short burning”); 

Notas:  
1. Para produtos ultraviscosos (exemplo: óleo combustível ultraviscoso e resíduo asfáltico), mesmo se 
aquecidos próximo ao ponto de fulgor, se deve usar respiro aberto sem corta chamas. 
A razão é que nesse caso, o uso de válvula de pressão e vácuo ou de respiro aberto, com corta-
chamas, costuma causar problemas de entupimento por vapores que por condensação polimerizam e 
se solidificam nas sedes das válvulas ou nos elementos internos do corta-chamas, provocando o risco 
de pressurização ou vácuo do tanque. 
2. A utilização de telas internas nos respiros abertos deve levar em consideração, em função do 
produto armazenado, a possibilidade de ser causa de obstrução do dispositivo. 
3.  O corta-chamas é utilizado em respiro aberto e em válvula de alívio de pressão e vácuo, porém no 
cálculo da vazão de alívio de pressão e de vácuo requeridos para o tanque, a perda de pressão 
introduzida com o corta-chamas deve ser levada em conta. 
 

7. Ligação frágil teto-costado 
A Norma API Std 2000, que é de segurança de tanques, sempre se reporta à Norma API Std 650, 
que é a de construção de tanques e de forma semelhante altera ou atualiza alguns requisitos a 
cada edição, em função de desenvolvimentos tecnológicos recentes. 
 
Dessa forma, para o alívio de proteção contra emergências operacionais de tanque atmosférico de 
teto fixo, a Norma API Std 2000 indica, preferencialmente, a ligação com solda frágil entre o teto e 
o costado, que deve romper antes de qualquer outra solda, principalmente da junta fundo-costado, 
ou componente do tanque, para o alívio do excesso de pressão ou de vácuo, e a Norma API Std 
650 apresenta os requisitos construtivos dessa “ligação frágil”.  
Quando o tanque é construído com essa “ligação frágil” não é necessário dispositivo adicional de 
emergência. 

 
A sobrepressão gerada nessas emergências pode ser excessiva, isto é, exceder a capacidade dos 
dispositivos para alívio normal instalados no tanque, e ocasionar perda catastrófica da integridade 
estrutural do tanque, com possíveis incêndios e danos humanos e ambientais. 
O modo de falha do tanque mais indesejável é o rompimento da ligação de solda fundo-costado, 
que leva ao vazamento incontrolável e derramamento do fluido armazenado no ambiente. 

 
A proteção prevista pela Norma API Std 650, e normalmente utilizada em tanque de teto fixo, para 
a proteção contra a sobrepressão excessiva, é a “ligação frágil” (“frangible or fragile joint”) entre 
teto e costado, que consiste em uma ligação de baixa resistência mecânica.  
A garantia do comportamento do rompimento estrutural dessa ligação frágil, que deve falhar antes 
de qualquer outra solda ou componente do tanque, é fundamental para preservar a ligação fundo-
costado, no evento de pressurização excessiva.  
A ruptura da ligação frágil teto-costado deve prover abertura de uma grande área para alívio da 
pressão interna. 
O API Std 650 estabelece os critérios de projeto da ligação entre teto-costado de modo a ser frágil, 
isto é, em caso de pressurização excessiva romper antes de qualquer outra parte do tanque.  
As condições que conferem ao tanque a condição de “ligação teto-costado como solda frágil” estão 
definidas no API Std 650 11ª Edição, parágrafo 5.10.2.6 e se aplicam aos tanques soldados 
cilíndricos verticais, instalados acima do solo, de teto fixo cônico suportado, próprios para pressão 
atmosférica ou para baixas pressões conforme Anexo F do API Std 650. 
Ao longo das edições do API Std 650, desde a 1ª (Dezembro/1961) até a atual 12ª (Março/2013), 
os requisitos de construção da ligação frágil foram sendo modificadas. 
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Na 12ª (de Março de 2013) Edição do API Std 650, os tanques foram classificados por faixas de 
diâmetros, para a aplicação dos requisitos de projeto do tanque, que definem uma ligação frágil 
teto-costado, a depender do diâmetro nominal.   

• Diâmetro ≥ 50 ft (15,25 m) sem limitação de altura;  
• Diâmetro 9m (30 ft) ≤D<15 m (50 ft) e altura do tanque ≥ 9m (30 ft);  
• Diâmetro < 50 ft (15,25 m) sem limitação de altura. 
 
Tabela: Requisitos para ligação frágil teto-costado  conforme API Std 650 12ª Edição 

Requisitos para Tanque 
com diâmetro nominal D 
≥ 50 ft (15,25 m) sem 
limitação de altura  

 

Requisitos para Tanque 
com diâmetro nominal 

entre 9m (30 ft) ≤ D <15 m 
(50 ft) e altura do tanque ≥ 

9m (30 ft)  

Requisitos alternativos 
para Tanque com diâmetro 
nominal D < 15m (50ft) sem 

limitação de altura  
 

Requisitos para tanques 
de qualquer diâmetro 

com ancoragem 

• A chapa do teto deve ter 
espessura de 5 mm (3/16"); 
 
• Declividade do teto cônico 
suportado na fixação à 
cantoneira de topo ≥ 1:16 , 
mas não deve exceder 1:6. 
 
• A chapa do teto deve ser 
soldada no lado superior ou 
sobre a cantoneira de topo 
do costado, com uma solda 
de filete simples, contínua 
e não maior que 5 mm 
(3/16 pol); 
 
• Nenhuma solda, nem 
mesmo solda de selagem, 
é permitida pelo lado de 
baixo ou sob a chapa; 
 
• As chapas do teto não 
devem ser presas ou 
soldadas às vigas da 
estrutura suporte do teto; 
 
• O anel de compressão da 
seção transversal da 
ligação teto-costado deve 
ser como no Anexo F do 
API Std 650 Figura F-2 
detalhes a até e; 
 . 
- Todos os membros na 
região da ligação teto-
costado (anel de 
compressão) devem ser 
considerados no cálculo da 
área da seção transversal 
de compressão, incluindo 
anéis de isolamento. 
 
• Á área da seção 
transversal (anel de 
compressão) da ligação 
teto-costado deve ser 
menor que a área máxima 

• A chapa do teto deve ter 
espessura de 5 mm (3/16"); 
 
- Declividade do teto cônico 
suportado na fixação à 
cantoneira de topo ≤ 1:16 
(3/4 pol X 12 pol); 
 
• A chapa do teto deve ser 
soldada no lado superior ou 
sobre a cantoneira de topo 
do costado, com uma solda 
de filete simples, contínua e 
não maior que 5 mm (3/16 
pol); 
 
• Nenhuma solda, nem 
mesmo solda de selagem, é 
permitida pelo lado de baixo 
ou sob a chapa; 
 
• As chapas do teto não 
devem ser presas ou 
soldadas às vigas da 
estrutura suporte do teto; 
 
• O anel de compressão da 
seção transversal da ligação 
teto-costado deve ser como 
no Anexo F do API Std 650 
Figura F-2 detalhes a até e; 
 
- Todos os membros na 
região da ligação teto-
costado (anel de 
compressão) devem ser 
considerados no cálculo da 
área da seção transversal de 
compressão, incluindo anéis 
de isolamento; 
 
• Á área da seção 
transversal (anel de 
compressão) da ligação teto-
costado deve ser menor que 
a área máxima admissível 
calculada conforme Anexo F 

• A chapa do teto deve ter 
espessura de 5 mm (3/16"); 
 
• Declividade do teto cônico 
suportado na fixação à 
cantoneira de topo ≥ 1:16 , 
mas não deve exceder 1:6. 
 
• A chapa do teto deve ser 
soldada no lado superior ou 
sobre a cantoneira de topo 
do costado, com uma solda 
de filete simples, contínua e 
não maior que 5 mm (3/16 
pol); 
 
• Nenhuma solda, nem 
mesmo solda de selagem, é 
permitida pelo lado de baixo 
ou sob a chapa; 
 
• As chapas do teto não 
devem ser presas ou 
soldadas às vigas da 
estrutura suporte do teto; 
 
• O anel de compressão da 
seção transversal da ligação 
teto-costado deve ser como 
no Anexo F do API Std 650 
Figura F-2 detalhes a até e; 
 
- Todos os membros na 
região da ligação teto-
costado (anel de 
compressão) devem ser 
considerados no cálculo da 
área da seção transversal de 
compressão, incluindo anéis 
de isolamento. 
 
• Á área da seção transversal 
(anel de compressão) da 
ligação teto-costado deve ser 
menor que a área máxima 
admissível calculada 
conforme Anexo F do API 

• A chapa do teto deve ter 
espessura de 5 mm (3/16"); 
 
• Declividade do teto cônico 
suportado na fixação à 
cantoneira de topo ≥ 1:16 , 
mas não deve exceder 1:6. 
 
• A chapa do teto deve ser 
soldada no lado superior ou 
sobre a cantoneira de topo 
do costado, com uma solda 
de filete simples, contínua 
e não maior que 5 mm 
(3/16 pol); 
 
• Nenhuma solda, nem 
mesmo solda de selagem, 
é permitida pelo lado de 
baixo ou sob a chapa; 
 
• As chapas do teto não 
devem ser presas ou 
soldadas às vigas da 
estrutura suporte do teto; 
 
• O anel de compressão da 
seção transversal da 
ligação teto-costado deve 
ser como no Anexo F do 
API Std 650 Figura F-2 
detalhes a até e; 
 
- Todos os membros na 
região da ligação teto-
costado (anel de 
compressão) devem ser 
considerados no cálculo da 
área da seção transversal 
de compressão, incluindo 
anéis de isolamento. 
 
• Á área da seção 
transversal (anel de 
compressão) da ligação 
teto-costado deve ser 
menor que a área máxima 
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admissível calculada 
conforme Anexo F do API 
Std 650. 
 

do API Std 650. 
 
• Bocais, bocas de visita e 
acessórios do costado 
devem ser projetados para 
acomodar no mínimo 100 
mm (4 pol) de “up-lift” sem 
ruptura; 
 
• As chapas do fundo devem 
ser soldadas de topo.  
 
 

Std 650. 
 
Uma análise elástica deve 
ser realizada para confirmar 
que a resistência da ligação 
fundo-costado é pelo menos 
1,5 vezes a resistência da 
ligação teto-costado com o 
tanque vazio e 2,5 vezes a 
resistência com o tanque 
cheio. 
 
• Bocais, bocas de visita e 
acessórios do costado 
devem ser projetados para 
acomodar no mínimo 100 
mm (4 pol) de “up-lift” sem 
ruptura; 
 
• As chapas do fundo devem 
ser soldadas de topo.  

admissível calculada 
conforme Anexo F do API 
Std 650. 
 
- A combinação da força de 
ancoragem com o peso 
vazio do tanque deve ser 
projetada para três vezes a 
pressão de falha calculada 
conforme Anexo F do API 
Std 650 parágrafo F.6. 
 

Notas: 
1. A princípio, conforme o API Std 650, um teto frágil atende ao alívio de emergência para tanques 
expostos ao fogo exferno.  
Os tetos frágeis não são destinados a fornecer alívio de emergência para outras circunstâncias, como 
incêndio no interior do tanque, falhas de utilidades, reações químicas ou transbordamento.  
Mas, normalmente também protegem contra outras emergências que causem sobrepressão interna 
no tanque. Consulte a publicação API 937 e a publicação API 937-A. 
2. Em um tanque de teto fixo com uma ligação mecânica por meio de solda frágil entre teto-costado, 
como o descrito na API Std 650, esta ligação deve falhar antes de outras soldas do tanque, 
permitindo o alívio do excesso de pressão, se o alívio normal se mostra inadequado.  
3. Para um tanque construído com esse teto frágil, não é necessário considerar requisitos adicionais 
para alívio de emergência; no entanto, acessórisos que provêm alívio adicional podem ser 
empregados, quando garantem proteção similar a da ligação frágil, para evitar danos ao teto e 
preservar a estrutura do tanque. 
 

8. Conclusões: Utilização da nova metodologia da No rma API Std 2000 da 7ª Edição  
Pretendem-se esclarecer as dúvidas quanto à segurança dos tanques existentes, projetados e 
construídos com a Norma API Std 2000 5ª Edição (publicada em 1998) e as edições anteriores, 
quanto à: 

• Ligação frágil teto-costado; 
• Necessidade de corta-chamas; 
• Cálculo das vazões de alívio de proteção contra excesso de pressão interna ou vácuo.  

 
A utilização dos novos critérios para a proteção de tanques de armazenamento de teto fixo, contra 
as condições de operação que resultem em excesso de pressão interna ou de vácuo, passa pela 
consideração de se o tanque é existente ou novo.  
Quanto aos tanques projetados e construídos durante a vigência da Norma API Std 2000 6ª e 7ª 
Edições não há porque discordar sobre a aplicabilidade das novas exigências. 
 
Para os tanques existentes, uma prática recomendável é sempre que um tanque de 
armazenamento sair de operação, para atender à limpeza e à manutenção geral programada, se 
deve proceder às modificações para a atualização do tanque, conforme as novas edições das 
normas de segurança operacional. 
 
8.1. Cálculo das vazões de alívio de proteção contr a excesso de pressão interna ou vácuo 
Análise do emprego do novo método rigoroso, contido nas edições recentes 6ª (em 2009) e 7ª (em 
2014), de projeto da proteção de tanques de armazenamento contra pressão interna e vácuo 
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excessivos, se o tanque é existente ou novo ou em revamps ou modificações de tanques 
existentes.  

 
8.1.1. Tanques existentes antes da data de publicaç ão da norma API 2000 6ª Edição (2009) 
O cálculo da vazão de alívio para a pressão interna acima do projeto, para a condição normal de 
operação, resulta em valores próximos das edições anteriores. O problema é o cálculo da vazão de 
alívio de pressão externa ou vácuo que resulta em valores muito superiores aos das edições 
anteriores. 
A regra é verificar se há modificações ou não em relação às condições de armazenamento 
originais. 
 

• Se as condições operacionais originais não se alteraram 
Nada há a recalcular; 
Se não há modificações em relação às condições operacionais do projeto original, não há qualquer 
adequação e o tanque já está devidamente protegido. 
Não é provável, que as Edições do API Std 2000, anteriores a 6ª Edição (2009) resultaram em 
tanques inseguros. 
Se fosse esse o caso, a norma API Std 2000 6ª Edição obrigaria ao reprojeto da proteção de alívio 
de todos os tanques existentes, o que não ocorreu. 
Em consulta ao API, sobre retroatividade das recentes revisões da norma API Std 2000, este 
respondeu que as novas edições das normas API não são retroativas e valem somente após a 
data da publicação, desde que as condições originais do projeto não se alteraram. 

 
• Se as condições operacionais se alteraram 

Adotar uma das seguintes providências em tanques que não já operam nas condições do projeto 
original, ou se prevê uma modificação operacional, quer armazenando produto diferente ou em 
temperatura diferente ou com vazões de enchimento e/ou esvaziamento diferentes: 

a. Se a modificação for apenas de novo líquido, se o novo líquido a armazenar tiver 
propriedades químicas e físicas muito similares às do líquido do projeto, isto é com o 
mesmo risco de armazenamento, não há modificações a realizar, a não ser se houver 
também aumento da temperatura e/ou das taxas de enchimento e/ou esvaziamento. 

As propriedades físico-químicas a serem verificadas, para a comparação do líquido original com o 
novo líquido a armazenar, são: 
 

a. Ponto de fusão 
b. Ponto de congelamento 
c. Ponto de ebulição 
d. Ponto de fulgor 
e. Faixa de temperatura de ebulição 
f. Taxa de evaporação 
g. Inflamabilidade 
h. Limites inferior e superior de inflamabilidade ou explosividade 
i. Pressão de vapor 
j. Densidade  
k. Temperatura de autoignição 
l. Temperatura de decomposição 
m. Temperatura de polimerização 
n. Viscosidade 
o. Índice de acidez (pH). 

 
b. Verificar a possibilidade de enquadramento do tanque no Anexo A da norma API Std 2000 

7ª Edição.  
Este Anexo A provê um cálculo aproximado, válido até a 5ª Edição do API Std 2000, que pode ser 
usado para o projeto do sistema de proteção, desde que o tanque se enquadre nas seguintes 
condições.  

• Tanque volume inferior a 30 000 m³ (180 000 bbl); 
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• Temperatura máxima de operação, no espaço de vapor, aproximadamente é 48,9ºC 
(120ºF); 

• Tanque sem isolamento térmico; 
• Temperatura do líquido armazenado e temperatura do líquido de entrada no tanque são 

menores que a temperatura de ebulição “boiling point” do líquido, na máxima pressão de 
operação do tanque. 

 
c. Se não é possível utilizar o Anexo A, calcular o vácuo admissível conforme o Anexo V 

Design of Storage Tanks for External Pressure da norma API Std 650 7ª Edição, para 
verificar se atende ao vácuo possível de ocorrer em operação, mantendo a proteção 
existente. 

 
d. Se o vácuo admissível calculado não atender, manter o vácuo de projeto tradicional de 25 

mm ca e recalcular as vazões de proteção de tanque de acordo com o API Std 2000 7ª 
Edição, atualmente em vigor, para adequar a proteção e execução durante a próxima 
parada de manutenção, atendendo plenamente à norma citada. 

 
8.1.2. Tanques novos, revamps ou modificações de tanques existentes   
Para os tanques novos, projetados e construídos após a data de publicação da norma API 2000 6ª 
Edição (2009), se aplicam os requisitos do método rigoroso para o alívio normal de operação. 
Idem, para revamps ou modificações de tanques existentes. 
Estas novas exigências do API Std 2000 6ª Edição já estão incorporadas na atual norma Petrobras 
N-270F Projeto de Tanque de Armazenamento Atmosférico. 
Portanto, para os tanques novos, que são ou serão construídos no Sistema Petrobras conforme a 
N-270F, tais exigências já estão sendo atendidas. 

 
8.2. Necessidade de corta-chamas 
Desde 6ª Edição (em 2009) a Norma API Std 2000 requer o uso de válvulas corta-chamas (“flame 
arresters”) acopladas às válvulas PV e aos Respiros livres. 
 
8.2.1. Para tanques existentes, anteriores a 2009 
Para os casos de tanques existentes, anteriores a 2009, que operam nas condições originais do 
projeto e não se pretende alterar nem o produto, nem a temperatura de armazenamento, nem as 
vazões de enchimento e/ou esvaziamento, não é necessária qualquer modificação da proteção do 
tanque. 
 
Se em um tanque existente se prevê uma mudança das condições operacionais tais como, líquido 
a armazenar, temperatura de armazenamento, taxas de enchimento ou esvaziamento, por 
exemplo, a avaliação de segurança tem que ser feita pela Norma API Std 2000, edição atual, que 
prescreve o uso de corta chama para as seguintes condições: 

a. Líquido com Ponto de Fulgor <60°C (140°F); ou temperatura de armazenamento acima do 
Ponto de Fulgor do líquido; e presença de vapores inflamáveis no espaço vapor do tanque: 
usar corta-chamas conjugado com válvula PV (alívio de Pressão e Vácuo). 

b. Líquido com Ponto de Fulgor ≥ 60ºC (140ºF) e presença de vapores inflamáveis no espaço 
vapor do tanque: usar corta-chamas acoplado em Respiro livre 

c. Notas complementares:  
• Se um respiro livre é selecionado para prover capacidade de alívio em tanque que contém 

espaço de vapor inflamável, um corta chamas deve ser utilizado. 
• Respiro livre sem corta chamas pode ser usado em tanque que não contém espaço de vapor 

inflamável. 
• No caso de óleo viscoso, como asfalto, em que o perigo de colapso do tanque resultante de 

aderência (“sticking”) das palhetas, da válvula de alívio de pressão e vácuo, ou entupimento 
(“plugging”) de corta chama é maior que a possibilidade de transmissão de chama para dentro 
do tanque, respiro aberto ou livre, sem corta chama, pode ser usado como exceção. 

• Em tanque de teto fixo existente, que foi projetado para armazenamento de um determinado 
produto líquido, se o novo líquido a armazenar tiver propriedades químicas e físicas (densidade, 
viscosidade, ponto de fulgor, tendência à polimerização, etc.) muito similares às do produto 
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original, isto é com o mesmo risco de armazenamento, não há modificações a realizar, a não ser 
se houver aumento da temperatura e/ou das taxas de enchimento e/ou esvaziamento. 

 
8.2.2. Tanques novos, revamps ou modificações de ta nques existentes 
A recomendação para novos tanques e para as revamps ou modificações de tanques existentes, 
não há questionamento de que a proteção deve ser conforme a atual 7ª Edição, válida desde 
Março de 2014. 
 
Assim, usar o API Std 2000 7ª Edição, atualmente em vigor, que requer o corta chama conjugado 
com válvula PV ou Respiro livre, para tanque em uma das seguintes situações: 

• Líquido com Ponto de Fulgor <60°C (140°F);  
• Temperatura de armazenamento acima do Ponto de Fulgor do líquido;  
• Presença de vapores inflamáveis no espaço vapor do tanque;  
• Conjugado com válvula PV ou Respiro livre no tanque. 

 
Se um respiro livre é selecionado para prover capacidade de alívio em tanque que contém espaço 
de vapor inflamável, um corta chamas deve ser utilizado. 
Respiro livre sem corta chamas pode ser usado em tanque que não contém espaço de vapor 
inflamável. 
No caso de óleo viscoso, como asfalto, em que o perigo de colapso do tanque resultante de 
aderência (“sticking”) das palhetas ou entupimento (“plugging”) de corta chama é maior que a 
possibilidade de transmissão de chama para dentro do tanque, o Respiro aberto ou livre, sem corta 
chama, pode ser usado como exceção. 

 
8.3. Ligação frágil teto-costado 
A ligação frágil entre teto-costado de um tanque de teto fixo é essencial para a proteção contra 
emergências, em que o alívio nas condições normais de operação não atende. 
Em um tanque de teto fixo com uma ligação mecânica frágil entre teto-costado, como o descrito na 
API Std 650, esta ligação deve falhar antes de outras soldas do tanque, permitindo o alívio do 
excesso de pressão, se o alívio normal se mostra inadequado.  
A garantia do comportamento do rompimento estrutural dessa ligação frágil, que deve falhar antes 
que qualquer outra solda do tanque, é fundamental para preservar a ligação fundo-costado, no 
evento de pressurização excessiva.  
Para um tanque construído com essa ligação frágil “frangible joint”, não é necessário considerar 
requisitos adicionais para alívio de emergência. 
No entanto, outra forma adicional para alívio de emergência pode ser empregada, quando se 
garante proteção similar ao teto frágil, para evitar a falha da ligação frágil e preservar a estrutura do 
tanque. É o caso do uso de tampa (s) de boca (s) de visita calibrada (s) para abrir sob pressão 
interna acima da admissível pelo projeto, denominada tampa de emergência; 
Porém, a ruptura da ligação frágil teto-costado tem a vantagem de prover uma abertura com 
grande área para alívio da pressão interna. 
 
8.3.1. Para tanques existentes, anteriores a 2009 
Para tanques existentes, a orientação é avaliar se a ligação teto-costado é frágil, enquadrando-se 
o tanque na tabela “Requisitos para ligação frágil teto-costado conforme API Std 650 12ª Edição, 
apresentada no item 7 anterior. Se não estiver conforme, instalar tampa de emergência calibrada, 
nas bocas de visita do teto, para abrir na pressão máxima admissível do tanque. 
Para dimensionar a vazão necessária para o alívio de emergência e, consequentemente, o 
diâmetro e a quantidade de tampas de emergência, utilizar a rotina da Norma API Std 2000 para a 
emergência de fogo externo, no caso de não se dispor de outro procedimento. 

 
8.3.2. Tanques novos, revamps ou modificações de ta nques existentes 
Para tanques novos, revamps ou modificações de tanques existentes projetar e construir uma 
ligação frágil entre teto-costado conforme as regras da Norma API Std 650 12ª Edição. 
 
 


