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Proteção de tanque atmosférico de teto fixo contra sobrepressão e vácuo 
 

1. Introdução 
A proteção contra sobrepressão ou vácuo de tanque de teto fixo deve atender às situações de 
operação normal e às de emergência. 
A Norma API Std 650 remete à Norma API Std 2000 para as prescrições de proteção e o cálculo 
das vazões de alívio, para pressão e vácuo excessivos. 

 
A Norma API Std 650, que é utilizada para a construção de tanques de armazenamento soldados, 
verticais, cilíndricos, instalados acima do solo, de topo fechado ou aberto, prescreve os requisitos 
técnicos mínimos para material, projeto, fabricação, inspeção, montagem e testes.  
No caso das condições admissíveis de projeto para pressão interna e vácuo a Norma API Std 650 
admite: 

a. Pressão interna equivalente não excedendo o peso das chapas de teto, porém uma 
pressão interna mais alta é permitida quando requisitos adicionais são atendidos, conforme 
Anexo F da Norma API Std 650; 

b. Pressão externa ou vácuo não deve ser inferior a 0,25 kPa (25,4 mm de água), porém 
pressão externa superior é permitida quando estabelecida conforme Anexo V da Norma 
API Std 650.  

 
Para valores superiores aos admissíveis, o API Std 650 apresenta instruções complementares no 
Anexo F Design of Tanks for Small internal Pressures e no Anexo V Design of Storage Tanks for 
External Pressure.  
 
Para tanques de armazenamento projetados para operação sob pressão interna, acima da 
atmosférica e até 103,4 kPa (manométrica) (15 psig) e vácuo total, utiliza-se a Norma API Std 620 
Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks.  
 
Já a Norma API Std 2000 é utilizada para segurança e proteção contra pressurização ou vácuo, 
de tanque atmosférico de teto fixo, de armazenamento de produtos de petróleo ou petroquímicos. 
Esta norma abrange os requisitos de alívio ou ventilação normal e de emergência, de 
sobrepressão e vácuo, para tanques de armazenamento de petróleo ou derivados de petróleo 
líquidos, acima do solo. 
 

2. Definições 
• Tipos de teto fixo de tanque de armazenamento 

a. Teto cônico suportado é um teto com a forma aproximada de um cone, que é suportado 
principalmente em vigas e colunas ou por treliças com ou sem colunas. 

b. Teto cônico autoportante é um teto com a forma aproximada de um cone, que é suportado 
apenas em sua periferia. 

c. Teto de domo autoportante é um teto construído com superfície aproximadamente em forma 
de cúpula, que é suportada apenas em sua periferia.  

d. Teto em forma de guarda-chuva autoportante é um teto domo modificado, em que qualquer 
seção horizontal seja um polígono regular, suportado apenas em sua periferia. 

Nota: 
O projeto de teto fixo mais comum contém um teto cônico suportado, utilizando uma coluna 
central, colunas intermediárias e uma estrutura interna formada por vigas, para apoiar as chapas 
do teto.  
Outros designs de teto fixo, como o teto de domo ou cúpula e o teto de guarda-chuva, 
autoportantes, podem ser usados se a pressão de armazenamento exceder de projeto do teto de 
cônico.  
Dependendo do tamanho (diâmetro) do tanque, os projetos do API Std 650, Anexo F podem 
permitir pressões internas de até 2,5 psig. Se as pressões operacionais excederem 2,5 psig, o 
API Std 620, usado para projeto e construção de tanques de armazenamento pressurizados, 
estabelece procedimentos de projeto para pressões internas de até 15 psig. 
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• 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. 
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, reduzir as perdas do produto 
armazenado para a atmosfera e a redução da poluição atmosférica.  
 

• Tampa de emergência calibrada 
É uma abertura no teto fixo, denominada boca de visita do teto, normalmente utilizada para 
acesso interno ao tanque, coberta com uma tampa calibrada, que tem a função de proteção em 
casos de emergências operacionais.  
 

• 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. 
 

3. Referências 
• 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 

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

• API Publ 937 Evaluation of the Design Criteria for Storage Tanks with Frangible Roofs 
• API Publ 937 -A Study to Establish Relations for the Relative Strength of API 650 Cone  
     Roof, Roof-to-Shell. and Shell-to-Bottom joints 
• API Std 620  

Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks  
 

4. Alívio na condição normal de operação 
Durante a operação normal de um tanque surgem situações de aumento ou redução de pressão, 
no espaço de vapor do tanque, que requerem medidas preventivas para a proteção do tanque, 
impedindo que ultrapassem condições admissíveis do projeto, são elas:  

• Contração ou condensação de vapores causada por redução da temperatura atmosférica 
ou por vento ou chuva; 

• Expansão e vaporização causadas pelo aumento da temperatura; 
• Aumento da pressão interna devido ao enchimento do tanque; 
• Redução da pressão interna por conta de esvaziamento do tanque. 

 
É possível listar as condições de operação, que provocam a “respiração” do espaço vapor, isto é, 
inspiração, entrada de ar, e expiração, saída dos vapores, do tanque de armazenamento: 

• Efeitos de transferência de líquido 
a) inspiração normal resultante de saída de líquido do tanque;  
b) expiração normal resultante de entrada de líquido no tanque e vaporização causada por essa 
entrada. 
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• Efeitos térmicos 
a) inspiração normal resultante de contração ou condensação de vapores causada por diminuição 
da temperatura do espaço de vapor;  
b) expiração normal resultante de expansão e vaporização resultantes de aumento na temperatura 
do espaço de vapor. 
 

5. Critério API para alívio na condição normal de o peração 
O alívio nas situações normais de operação é provido pelos acessórios “respiro livre” e “válvula de 
alívio de pressão e vácuo ou válvula PV”, instalados no teto do tanque, normalmente acoplados 
com dispositivos “corta-chamas”, que protegem o tanque contra a entrada de chamas através 
desses acessórios. 

 
5.1. Uso do “respiro livre” e da “válvula de alívio  de pressão e vácuo” 

A utilização destes acessórios 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 liberta vapor em quantidade suficiente 
para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. O ponto de fulgor não é suficiente 
para que a combustão seja mantida. 

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

Nota:   
A Norma Regulamentadora NR-20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 
estabelece os requisitos mínimos de segurança para líquidos inflamáveis e combustíveis, nas 
atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação destes 
agentes.  
A principal característica de um líquido inflamável ou combustível é o ponto de fulgor.  
Líquido Inflamável: Todo produto que possua ponto de fulgor inferior a 70ºC e pressão de vapor 
absoluta que não exceda a 2,8 kgf/cm2, a 37,7ºC. 
De modo geral, os líquidos inflamáveis são aqueles que entram em combustão com muita facilidade, 
exemplos deles: acetileno, solventes, gasolina, benzeno, detergentes sintéticos etc..…  
Líquido Combustível: Todo produto que possua um ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e inferior 
a 93,3ºC. 

 
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 Chamas  fim -de-
linha certificado para deflagração atmosférica e co mbustão 

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 do ponto de 

fulgor. 

Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo + Corta Chamas  fim -de-
linha certificado para deflagração atmosférica e co mbustão 

contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 
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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 co mbustão 

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 deto nação 

instável e combustão de curta duração (“in-line ins table 
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. 
 

5.2. Válvula de alívio de pressão e vácuo com ou se m corta-chamas 
“Por que a exigência do uso conjunto do corta-chamas com as válvulas de alívio de pressão e 
vácuo e com os respiros livres?”  
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.  
Como resultado, houve uma crença de que essa boa experiência se devia a uma capacidade 
inerente de retenção de chamas dessas válvulas, 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.  
Portanto, 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.  
Outros testes mostraram que, mesmo em condições de baixo fluxo, uma chama pode propagar-
se, internamente, pelo lado da pressão da válvula de pressão e vácuo. 
Na realidade, essas ocorrências, verificadas nas condições específicas dos testes, são raras na 
indústria do petróleo, o que pode ser explicado pelos seguintes fatores:  
a⎯ Os vapores dos líquidos armazenados na maioria dos tanques de teto fixo cônico, geralmente 
não resultam em uma atmosfera inflamável no espaço de vapor do tanque. 
b- É provável que um relâmpago ou descarga elétrica ocorra sob condições de céu coberto de 
nuvens; portanto, há uma probabilidade reduzida de o tanque expirar por insolação. No entanto, 
ainda pode expirar se o líquido estiver entrando no tanque. 
c⎯ Um raio é quase sempre precedido por ventos, o que tende a dissipar e reduzir a concentração 
de uma possível mistura inflamável, junto às válvulas de alívio de pressão e vácuo. 
 
No entanto, 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. 
 

5.3. Condições para o cálculo da vazão de alívio pa ra a condição normal de operação 
Para tanque cilíndrico vertical atmosférico, de teto fixo, a quantificação da capacidade ou vazão do 
fluxo necessária para atender aos requisitos de alívio, nas condições de expiração e inspiração 



petroblog-Santini                                                                                                                Página 5 de 12 
 

normais, isto é, comumente encontradas durante a operação normal do tanque, deve ser 
calculada conforme metodologia da Norma API Std 2000.  
A pressão interna não deve exceder as condições de projeto do tanque, que correspondem à 
pressão interna equivalente ao peso das chapas do teto (chapas do teto com espessura 3/16 pol 
ou 4,75 mm), como designa a Norma API Std 650. 
E o vácuo máximo deve ser limitado a 25 mm de coluna d’água, como estabelece a Norma API 
Std 650. 
 
Tabela: Condições de projeto: pressão e vácuo admis síveis em tanques atmosféricos de 
teto fixo  

Pressão interna 
admissível 

1,4 in H2O 37 mm H2O 0,363 kPa 3,5 mbar 0,05 psig 0,0037 kgf/cm²  

Pressão externa 
ou Vácuo 
admissível 

1 in H2O 25 mm H2O 0,25 kPa 2,5 mbar 0,04 psig 0,0025 kgf/cm² 

 
5.3.1. Alívio de saída ou expiração dos vapores do líquido armazenado  
A capacidade da vazão de alívio para a saída ou expiração dos gases e vapores, a fim de evitar a 
pressurização do espaço de vapor do tanque, é calculada para soma das vazões correspondentes 
a duas condições consideradas simultâneas: 
a- Enchimento do tanque; 
b- Efeito térmico de aquecimento e vaporização do líquido armazenado, por variação das 
condições atmosféricas: radiação solar no verão, chuva e vento. 
 
Para a seleção e a quantidade de Válvulas PV, usar a vazão total de expiração e a pressão 
interna máxima de projeto, que para tanque atmosférico, de teto fixo com chapas de espessura 
4,75 mm (3/16 pol), é de 37 mm de coluna d’água ou 0,363 kPa. 
 
5.3.2. Alívio de entrada ou aspiração de ar  
A vazão de alívio para a entrada ou aspiração de ar, a fim de evitar o vácuo no espaço de vapor 
do tanque, é calculada para a soma das vazões correspondentes a duas condições consideradas 
simultâneas: 
a- Esvaziamento ou descarga do tanque; 
b- Efeito térmico de resfriamento e condensação dos vapores do líquido armazenado,  por 
variação das condições atmosféricas: radiação solar no inverno, chuva e vento.  
 
Para a seleção e a quantidade de Válvulas PV, usar a vazão total de aspiração e o vácuo máximo 
de projeto, que para tanque atmosférico de teto fixo, construído com chapas de espessura 4,75 
mm (3/16 pol), é de 25 mm de coluna d’água ou 0,25 kPa. 
 

6. Alívio nas condições de emergências 
Durante a operação também podem ocorrer situações de emergências, que requerem medidas 
protetivas preventivas. 
Para tanto, devem ser previstos acessórios adicionais, aos requeridos para alívio na condição 
normal de operação, para prover a vazão de alívio nas situações de pressão ou vácuo excessivo, 
isto é, muito acima das condições admissíveis de projeto. 
Um recurso muito utilizado é prover o tanque com uma junta frágil na ligação teto-costado, para 
proteção adicional no caso de um aumento repentino na pressão interna.  
As situações mais comuns que provocam emergências, com potencial de aumento de vaporização 
do líquido armazenado, com a consequente sobrepressão, são:  

1. Pressurização devido ao bombeamento excessivo de produto de entrada; 
2. Vaporização ou evaporação do líquido por vazamento de vapor ou de condensado do 

sistema de aquecimento interno do líquido; 
3. Ruptura de serpentina de vapor de sistema de aquecimento, gerando a formação de 

bolsões de vapores; 
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4. Vaporização ou evaporação do líquido, incluindo o “flashing”, que pode ser significativo se 
a temperatura do líquido entrante estiver próxima do ponto de ebulição (“boiling point”) na 
pressão no tanque; 

5. Aumento da temperatura da corrente de líquido que entra no tanque, que gera um “heat 
input”, podendo resultar em sobrepressão por vaporização anormal no tanque;  

6. Aumento da temperatura do fluxo do vapor de aquecimento; 
7. Falha no controle da pressão do fluido de inertização; 
8. Falha do sensor da válvula termostática de controle de temperatura de aquecimento do 

liquido no tanque, resultando em rápida vaporização do líquido e gerando sobrepressão; 
9. Falha no sistema de coleta de vapores do tanque, causando bloqueio da saída dos 

vapores; 
10. Falha de energia elétrica ou suspensão do fornecimento de ar de instrumentação, afetando 

as válvulas motorizadas e controladores; 
11. Reações químicas exotérmicas, gerando vaporização súbita; 
12. Transbordamento do líquido por perda de controle de enchimento; 
13. Produto contendo gás pressurizado transferido para tanque; 
14. Água residual de lastro no fundo do tanque, aquecida por líquido que entra em alta 

temperatura, acima de 100ºC, que se vaporiza subitamente no interior do tanque; 
15. Entrada de líquido com arraste de água com temperatura acima de 100ºC; 
16. Explosão interna devido a problema operacional; 
17. Descarga elétrica atmosférica sobre o tanque, levando à entrada de chama e explosão 

interna; 
18. Descarga de energia elétrica estática ou centelhamento, internamente ao tanque, 

causando explosão interna; 
19. Exposição do tanque a fogo externo ou ao fogo em tanque adjacente; 
20. Recebimento de produto muito quente em tanque com produto leve; 
21. Vaporização súbita de água acumulada no fundo por entrada de produto mais aquecido; 
22. Tanques com depósitos de sulfeto de ferro pirofórico dentro do tanque que se tornam 

incandescente em presença de ar; 
23. Tanques com depósitos de coque incandescente em tanques de asfalto ou betumem; 
24. Serviço de soldagem no tanque ou próximo do tanque em presença de gases ou vapores 

inflamáveis; 
25. Tanques que armazenam líquidos que possam provocar corrosão, condensação de 

vapores, polimerização ou qualquer outro efeito que seja capaz de bloquear a válvula de 
alívio de pressão e vácuo e as passagens existentes no corta-chamas; 

26. Tanques que armazenam produto ultraviscoso aquecido acima de seu ponto de fulgor, 
com risco de polimerização e entupimento por vapores condensados que se solidificam 
nas sedes das válvulas de alívio de pressão e vácuo e nos elementos internos do corta-
chama, provocando a pressurização ou vácuo no tanque; 

 
As situações mais comuns que provocam emergências, com potencial de geração de vácuo ou 
subpressão, são:  

1. Vácuo proveniente do bombeamento excessivo de saída de produto; 
2. Condensação de vapor d’água após a limpeza do tanque com vapor (“steam-out”); 
3. Condensação do vapor d’água após o teste de estanqueidade com vapor (“leak test”); 
4. Resfriamento rápido do líquido armazenado com a entrada de produto mais frio, que pode 

causar condensação, contração e vácuo. 
 

7. Critério API para alívio nas condições de emergê ncias operacionais 
A sobrepressão gerada nessas emergências pode ser excessiva, isto é, exceder a capacidade de 
alívio dos dispositivos para alívio normal instalados no tanque, e ocasionar perda catastrófica da 
integridade estrutural do tanque. 
Os requisitos de alívio de emergência são atendidos se o tanque for construído com uma ligação 
de solda frágil teto-costado, ou se o tanque estiver equipado com dispositivos de alívio de 
pressão, que atendam aos requisitos especificados na API Std 2000 para alívio de emergência.  
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Quando dispositivos de alívio de pressão são usados para atender aos requisitos de emergência, 
eles devem atingir as vazões de fluxo especificadas na API Std 2000, sem exceder os seguintes 
limites de pressão interna. 
a. Para tanques não ancorados, os dispositivos de alívio de pressão devem ser adequados para 

impedir que a pressão interna exceda a pressão máxima de operação do tanque, conforme 
determinado no API Std 650 Anexo F Design of Tanks for Small internal Pressure. 

b. Para tanques ancorados, exceto aqueles projetados conforme o Anexo F, os dispositivos de 
alívio de pressão devem ser adequados para impedir que a pressão interna exceda a pressão 
de projeto especificada pelo Proprietário do tanque.  

c. Para os tanques ancorados, projetados conforme Anexo F, os dispositivos de alívio de 
pressão devem ser adequados para impedir que pressão interna exceda 80% da pressão 
máxima de operação do tanque, conforme determinado no API Std 650 Anexo F Design of 
Tanks for Small internal Pressure. 

 
A proteção contra emergências indicada para tanque atmosférico de teto fixo é, preferencialmente, 
a ligação frágil entre o teto e o costado, que deve romper antes de qualquer outra solda ou 
componente do tanque, para o alívio do excesso de pressão.  
Quando o tanque é construído com essa “ligação frágil” não é necessário dispositivo adicional de 
emergência. 
 
O modo de falha do tanque mais indesejável é o rompimento da ligação fundo-costado, que leva 
ao vazamento incontrolável e derramamento do fluido armazenado no ambiente. 
 
A proteção prevista pelo 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 
que qualquer outra solda do tanque, é fundamental para preservar a ligação fundo-costado, no 
evento de pressurização excessiva.  
A ruptura da ligação frágil teto-costado deve prover uma abertura de uma grande área para alívio 
da pressão interna. 
 

7.1. Critérios de projeto da ligação entre teto-cos tado para segurança de tanques de 
armazenamento de teto fixo 

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 frágil teto-costado” estão definidas 
no API Std 650 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 Edição (Dezembro/1961) até a atual 12ª 
(Julho/2013), os requisitos de construção da ligação frágil foram sendo modificadas. 
Nas 11ª (2012) e 12ª (2013) Edições do API Std 650, os tanques foram classificados por faixas de 
diâmetros, para a aplicação dos requisitos ligação frágil teto-costado:  

• 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 
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• 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 
Std 650. 
 

• 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 
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.  
 
 

• 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 
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 

• 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 
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. 
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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.  

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. Consultar 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. 

 
Deve-se tomar cuidado para garantir que os requisitos para uma ligação frágil teto-costado sejam 
atendidos, particularmente para tanques com diâmetro inferior a 15 m (50 pés). 
 

7.2. Proteção nas condições em que a ligação teto-c ostado não é frágil  
Quando a ligação teto-costado não atende à condição de “ligação frágil”, é necessário instalar 
dispositivo adicional de alívio de emergência, conforme API Std 2000 6ª Edição.  
 
Casos mais comuns em que a ligação teto-costado, de um tanque de teto fixo, não é considerada 
frágil o suficiente, para a proteção em caso de sobrepressão interna: 

a. Tanques com diâmetro nominal menor que 15 m (50 ft); 
b. Tanques dimensionados conforme API Std 650 Anexo F; 
c. Tanques atmosféricos cuja ligação entre o teto e o costado não é uma ligação de baixa 

resistência mecânica;  
d. Tanques interligados por Sistema de Recuperação dos Vapores emitidos pelo líquido 

armazenado. 
 

Nesses casos, em que a ligação entre teto-costado não pode ser considerada de baixa resistência 
mecânica ou “ligação frágil”, é obrigatória a existência de dispositivos adicionais para alívio de 
sobrepressão, em emergências, projetados conforme os requisitos do API Std 2000, tais como:  

• Respiros abertos adicionais e de maior diâmetro que os para alívio normal;  
• Válvulas de pressão e vácuo adicionais e de maior diâmetro que aquelas para alívio 

normal;  
• Tampa de bocal de escotilha de medição calibrada para levantar-se e abrir sob pressão 

anormal;  
• Tampa de boca de visita calibrada para abrir sob pressão interna acima da admissível pelo 

projeto, denominada tampa de emergência; 
• Dispositivo tipo disco de ruptura; 
• Outras formas de construção que possam comprovadamente prover a vazão de alívio 

requerida para proteção do tanque nas emergências. 
 
O dispositivo adicional de emergências normalmente recomendado e utilizado é a tampa de 
emergência calibrada para abrir na pressão máxima admissível de projeto do tanque e instalada 
sobre boca(s) de visita do teto.  
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A exceção são os tanques em que na operação haja possibilidade de formação de sulfeto de ferro 
pirofórico ou coque incandescente, nestes deve ser usado o disco de ruptura em lugar de tampa 
de emergência, em uma das bocas de visita do teto. 
 
Quando a ligação teto-costado não é frágil, o API Std 650 remete ao API Std 2000 a determinação 
das condições do alívio da emergência. 
Mas, o grande problema é a determinação da vazão de proteção para essas emergências, pois, a 
Norma API Std 2000, apesar de apresentar várias circunstâncias de causas de emergências, só 
apresenta metodologia de cálculo da vazão de alívio de emergência para a situação de “exposição 
do tanque a fogo externo”, em que há a vaporização do líquido armazenado e a expansão do 
volume de vapores, quando um tanque absorve calor do fogo e provoca a pressurização interna 
excessiva. 
 
Por isso, há a proposta de se determinar os dispositivos adicionais para alívio de outras 
emergências, de modo que a capacidade ou vazão total de alívio seja equivalente à calculada 
conforme API Std 2000, para uma condição de “fogo externo”, sem exceder o limite máximo de 
pressão interna, determinada como definido no API Std 650 12ª Edição Anexo F. 
 

7.3. Alívio nas emergências no caso particular de r iscos de explosão interna 
Se um espaço de vapor do tanque se tornar inflamável e inflamar, fenômeno conhecido como 
explosão com deflagração interna, a expansão de gás resultante poderá exceder a capacidades 
do alívio de pressão do tanque de armazenamento.  
As situações de emergências potencialmente mais perigosas e destruidoras são as que envolvem 
riscos de explosão, pela ignição dos vapores inflamáveis internos no tanque. 
Após sucessivos enchimentos e esvaziamentos do líquido no tanque, o espaço vapor, que é a 
camada de vapores sobre a superfície do líquido armazenado, em mistura com ar, pode ficar na 
faixa dos limites de inflamabilidade, ignitar e explodir, causando súbita pressurização interna. 
 
Esta sobrepressão radical causada por explosão interna no tanque é devido à ignição súbita dos 
vapores, no interior do espaço vapor do tanque, causada por: 

1. Exposição do tanque a fogo externo ou ao fogo em tanque adjacente; 
2. Descarga de energia elétrica estática ou centelhamento, internamente ao tanque, 

causando explosão interna; 
3. Serviço de soldagem no tanque ou próximo do tanque em presença de gases ou vapores 

inflamáveis; 
4. Descarga elétrica atmosférica sobre o tanque, levando à explosão interna; 
5. Depósitos de sulfeto de ferro pirofórico dentro do tanque que se tornam incandescente em 

presença de ar; 
6. Depósitos de coque incandescente em tanque de asfalto ou betumem;  
7. Reações químicas exotérmicas, gerando vaporização súbita e risco de explosão; 
8. Explosão interna devido a problema operacional. 

 
Nessas condições há a vaporização rápida do líquido e a expansão súbita do volume de gás, 
acarretando a pressurização interna excessiva. 
 
Para essas situações de emergências que envolvem risco de deflagração interna com explosão 
no interior do tanque, a Norma API Std 650 requer que a ligação teto-costado seja de baixa 
resistência mecânica, que é denominada de “ligação frágil”.  
 
Em um tanque de teto fixo com uma ligação frágil do teto-costado, como o descrito na Norma API 
Std 650, essa ligação deve falhar antes de outras soldas do tanque, permitindo o alívio do 
excesso de pressão, quando a capacidade normal de alívio do tanque se mostra inadequada.  
Para um tanque construído com essa ligação frágil, não é necessário considerar requisitos 
adicionais para alívio de emergência; no entanto, outras formas adicionais para alívio de 
emergência podem ser usadas para evitar que a falha da ligação frágil cause danos ao tanque.  
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É importante, se deve tomar cuidado para garantir que os objetivos da ligação frágil teto-costado, 
da Norma  API Std 650 sejam igualmente atendidos por uma construção equivalente, 
principalmente para tanques com diâmetro inferior a 15 m (50 pés). 
 
Uma particularidade é que o próprio API Std 650 estabelece que a prática da ligação frágil teto-
costado se refere aos eventos de explosão em tanques expostos ao fogo externo, deixando pelo 
usuário a consideração de proteção contra as outras causas de emergências com risco de 
explosão.  
Ou seja, o API não apresenta medidas protetivas para prover alívio de emergências contra outros 
possíveis eventos que causam explosão interna, mesmo nas circunstâncias de alto risco, tais 
como fogo no interior do tanque, falhas de utilidades, reações químicas, etc.. 
Entretanto, o que se observa é que a ligação frágil teto-costado, em bases semelhantes às da 
Norma API Std 650, é também utilizada como solução preventiva para todos os casos de risco de 
explosão. 
 

7.4. Opções de projeto para prevenção de explosões conforme recomendado na 
Noma API Std 2000 

Há outras opções, além da ligação frágil teto-costado, para a proteção de tanques de 
armazenamento em que há risco do espaço de vapor estar dentro da faixa inflamabilidade, que 
são as salvaguardas necessárias para evitar a deflagração interna.  
A seguir, são exemplos dessas salvaguardas típicas: 

a. Seleção de tipo de tanque diferente  
Um tipo diferente de projeto de tanque pode reduzir ou eliminar a probabilidade de formação de 
uma atmosfera inflamável, como por ex., adotar um tanque de teto fixo com flutuante interno. 

b. Cobertura com colchão de gás inerte ou inertização 
É um meio eficaz de reduzir a probabilidade de existir uma atmosfera inflamável dentro de um 
tanque, quando projetado e mantido adequadamente.  
Em contrapartida, a inertização pode acarretar em risco de asfixia humana, durante os serviços de 
inspeção e manutenção do tanque, e no armazenamento de líquidos com fluidos ácidos 
(contaminados com Enxofre), pois, pode promover a formação de depósitos pirofóricos. 

c. Corta-chamas 
O uso corta-chamas sobre o respiro aberto ou na válvula de alívio de pressão e vácuo é um 
método eficaz para eliminar ou reduzir o risco de transmissão da chama, para o interior do tanque.  
No entanto, em casos incêndios prolongados na saída do corta-chamas, não projetado para 
queima contínua (endurance burning) ou em outras partes ou acessórios do tanque pode resultar 
em temperaturas altas o suficiente para inflamar vapores inflamáveis internos.  
O uso de alarmes de temperatura alta nos corta-chamas pode fornecer um alerta de contato com 
chama.  
Além disso, o uso de um corta-chamas pode introduz o risco de danos ao tanque devido à 
sobrepressão ou vácuo, pelo possível entupimento, se não for inspecionado e mantido 
corretamente.  
O uso de corta-chamas aumenta a perda de pressão no sistema de alívio.  
Para a seleção adequada de corta-chamas, a configuração da tubulação, a pressão e temperatura 
operacionais, concentração de Oxigênio, compatibilidade do material do corta-chamas com os 
vapores do líquido armazenado e o grupo de explosividade (IIA, IIB, etc.) devem ser considerados 
para a seleção do corta-chamas correto, com o apoio do fabricante consultado. 
 
 
ANEXOS  

1. Texto extraído da Norma API Std 2000 7ª Edição ( Março 2014)  
A Norma API Std 2000 7ª Edição (Março 2014) estabelece os meios de alívio de tanques de teto 
fixo: seleção, dimensionamento e instalação de dispositivos de alívio, sendo aplicável a tanques 
contendo petróleo e derivados, não se aplicando a tanques de teto flutuante. 
 
Causas mais comuns possíveis de sobrepressão ou vác uo, durante a operação normal: 

a. Movimentação de líquido entrando ou saindo  
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A movimentação de líquido pode ser entrando ou saindo do tanque, mediante bombeamento, por 
gravidade ou por pressão do processo. 
O vácuo pode resultar da saída de líquido do tanque. 
A sobrepressão pode resultar da entrada do líquido dentro do tanque e de vaporização ou 
“flasheamento” do líquido entrante. 
O usuário deve se acautelar do “flasheamento” da corrente líquida, que pode criar uma vazão de 
saída muito maior que a vazão volumétrica de líquido entrante. 

b. Mudanças climáticas 
Respiração do tanque devido a mudanças meteorológicas, ex. alterações de pressão e 
temperatura. 
O vácuo pode resultar da contração ou condensação de vapores causada pelo declínio da 
temperatura na atmosfera ou outra mudança no tempo, tais como vento, chuva, etc. 
A sobrepressão pode resultar da expansão e vaporização que é causada pelo aumento na 
temperatura atmosférica ou mudanças climáticas. 

c. Exposição a fogo 
A sobrepressão resulta da expansão dos vapores e vaporização do líquido que ocorrem quando o 
tanque absorve calor de fogo externo. 
Quando um tanque não é fornecido com uma ligação frágil teto-costado, a Norma API Std 2000 
fornece um procedimento de avaliação da capacidade de fluxo necessária para o alívio de 
sobrepressão, no evento de exposição do tanque ao fogo externo. 

d. Outras circunstâncias 
Outras possíveis causas de sobrepressão ou vácuo em tanque, resultantes de falhas de 
equipamentos e erros operacionais, devem ser consideradas e avaliadas No entanto, os métodos 
de cálculo da capacidade de fluxo necessária para o alívio de sobrepressão, para essas outras 
circunstâncias, não são fornecidos nesta Norma. 

Nota:   
Para um tanque sem a ligação frágil teto-costado o API requer a instalação de acessórios adicionais 
para alívio de emergâncias, no entanto não supre a metodologia para cálculo da vazão necessária ao 
alívio, fornece apenas o método de cálculo para a emergência de “exposição a fogo externo”. 
Em vista disso, há a proposta de se determinar a capacidade ou vazão total de alívio dos dispositivos 
adicionais para outras emergências, adotando-se o procedimento conforme API Std 2000, para uma 
condição simulada de “fogo externo”, sem exceder o limite máximo de pressão interna, determinada 
como definido no API Std 650 12ª Edição Anexo F. 
 

2. Falha da ligação teto-costado: anel de compressã o típico do API STD 650 

 

A experiência com falhas reais indica que a falha acontece 
com a flambagem local no “anel de compressão” da ligação 
teto-costado. 
Provavelmente, se inicia quando a tensão de compressão 
circunferencial excede a de escoamento do material, do 
elemento de menor resistência, no anel de compressão.  
Com o aumento da pressão interna, o anel de compressão 
continua a deformar-se, até que o escoamento se estende a 
toda a seção do anel de compressão, que não suporta mais o 
esforço, flamba localmente e ocorre a ruína estrutural, com o 
rompimento da ligação teto-costado, em larga extensão. 
 

 


