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Consulta 
Paulo Roberto Pagot  
pagot@petrobras.com.br 
 
Aplicação da legislação mais recente de alívio e proteção de Tanques de armazenamento verticais 
antigos de teto fixo  
 
Resposta 
É um assunto recorrente, essa questão de tanques antigos deverem respeitar a legislação mais 
atualizada. 
É consenso entre as normas que suas novas edições são aplicáveis a partir da data da emissão, 
ou seja, não são retroativas. 
 
Em 2009, a 6ª Edição da Norma API Std 2000 Venting Atmospheric and Low-pressure Storage 
Tanks apresentou várias novidades para o projeto de alívio de pressão e vácuo de tanques, em 
relação à Norma anterior API Std 2000 5ª Edição, publicada em 1998. 
A Norma API STD 2000 é a norma de segurança contra pressurização ou vácuo, de tanque 
atmosférico de teto fixo, para o armazenamento de produtos de petróleo ou petroquímicos que na 
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 acoplada a Respiro livre. 

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

 
Na época, tendo em vista o grande número de tanques existentes na Petrobras, fizemos uma 
consulta ao próprio API, sobre retroatividade das recentes revisões da norma API Std 2000, e este 
respondeu: 

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 
 

Assim, projetos executados conforme edição anterior dessa norma continuam válidos, contanto 
que as condições operacionais originais usadas no projeto sejam mantidas. Portanto, se as 
condições do projeto originais do tanque antigo não foram alteradas, não há porque revisar o 
tanque, para atualizar conforme uma nova edição da norma. 
Enfim, se não há modificações em relação às condições operacionais do projeto original, não há 
necessidade de qualquer adequação e o tanque já está devidamente protegido. 
 
Em vista disso, recomendamos a seguinte postura para a análise desses casos, de tanques 
existentes vis a vis a revisão da norma API Std 2000, a partir da 6ª Edição, publicada em 2009. 
1. Analisar se há modificações nas condições de armazenamento em relação às originais. 
2. Se não há modificações em relação às condições operacionais do projeto original, não há 
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qualquer adequação necessária.    .  
Para os casos de tanques 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. 
3. Se em um tanque existente se prevê uma mudança das condições operacionais como, líquido a 
armazenar, temperatura de armazenamento, taxas de enchimento ou esvaziamento, por exemplo, 
a avaliação de segurança tem que ser feita pelo API Std 2000, edição atual, que prescreve o uso 
de corta chama para as seguintes condições: 
 3.1. 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). 
 3.2. Líquido com Ponto de Fulgor ≥ 60ºC (140ºF) e presença de vapores inflamáveis no espaço 
vapor do tanque: usar corta-chamas acoplado em Respiro livre 
 3.3. Notas complementares:  

a. 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. 
b. Respiro livre sem corta chamas pode ser usado em tanque que não contém espaço de vapor 
inflamável. 
c. 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. 
d. 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 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. 

4. 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. 
      

Anexos  
1. Tabela e notas - Critérios da norma API Std 2000  7ª Edição, publicada em 2014 
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 Chama fim-de-linha 
certificado para deflagração atmosférica e combustão contínua 
(“end-of-line deflagration flame arrester and endurance burning”). 

≥ 60ºC (140ºF) Respiro Aberto + Corta chama 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 do ponto de 
fulgor. 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chama fim-de-linha 
certificado para deflagração atmosférica e combustão contínua 
(“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 Chama 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 Chama 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. 
2. Nesse caso, o uso de válvula de pressão e vácuo ou 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. 
3. A utilização de telas internas nos respiros abertos deve levar em consideração, em função do produto 
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armazenado, a possibilidade de ser causa de obstrução do dispositivo. 
4.  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. 
5. Assim, em tanques atmosféricos de teto fixo, usar corta chama para fim de linha, à prova de deflagração 
atmosférica e combustão contínua, obrigatoriamente nos seguintes locais: instalados acoplados ao respiro 
aberto e instalados em Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo. 
 

2. Figura – Uso de corta-chamas em tanque de teto f ixo 

 
 

3. Figura – Uso de corta-chamas em respiro livre 

 
 

4. Figura – Respiro livre ou capuz de tanque de tet o fixo existente 

 
 

 


