
petroblog/Santini                                                                                                                 Página 1 de 4 

 

Questão 
De: Laís Lanzieri <lais.lanzieri@gmail.com> 
Assunto: Tubo Acalmador para Tanques de Estocagem 
 
Me chamo Laís e sou engenheira de processo. 
Estou trabalhando em um projeto de terminal de estocagem de combustíveis e preciso 
dimensionar o tubo acalmador para a entrada de produto aos tanques. 
Encontrei referência no material "Componentes e acessórios de Tanques de armazenamento 
- Parte 2 de 3". 
Você possui alguma referência para cálculo deste tubo? Alguma norma, etc.  
Vasculhei a NFPA 77, mas não encontrei metodologia de cálculo. 
 
Resposta 
Para nivelar nossos conhecimentos, seguem as seguintes informações. 
 
Introdução 
Tubo Acalmador de Fluxo ou Difusor é um tubo, com fendas ou aberturas laterais, usado para 
distribuir a entrada do fluxo do fluido em um tanque de armazenamento e normalmente se 
estende do bocal de entrada até o interior do tanque. 
Ele é comumente usado quando os tanques têm teto flutuante de Alumínio para evitar danos 
no teto e nas vedações, devido às altas taxas de vazão na entrada de produto. 
A princípio, o Tubo Acalmador de Fluxo ou Difusor tem o mesmo diâmetro nominal do bocal 
de entrada de produto no tanque e é utilizado em tanques de teto flutuante interno e externo. 
 
Os Difusores são usados para redirecionar as vazões de produto, impedir respingos ou 
salpicos e pulverização provenientes da entrada do produto, reduzir o impacto do produto nos 
componentes internos do tanque, evitar que o produto incida sobre o teto flutuante e, ainda, 
evitar a formação e promover a dispersão de vapor ou gás no meio bombeado introduzido no 
tanque. 
 
Os difusores de entrada devem ser fornecidos se especificados pelo Comprador ou pelo 
Fabricante do teto flutuante para proteção do teto e requerido nas folhas de dados do API Std 
650 Apêndice L  
 
Requisitos 
Basicamente, a velocidade de saída do difusor não deve ser maior que 3 pés por segundo ou 
1 metro por segundo.  
Na forma mais simples, basta dividir a vazão máxima de produto pela velocidade de saída (≤ 
1m/s) desejada para obter a área interna do tubo do difusor necessária e arredondar para o 
diâmetro nominal logo acima.  
O difusor deve ter furos ou rasgos laterais, de ambos os lados do tubo, que somam a área 
necessária.  
Não prover furos ou aberturas apontando para baixo, porque eles agitam o lodo acumulado 
no fundo, nem para o topo, para que o fluxo não colida com o teto flutuante ou perfure a 
superfície do líquido, criando o risco cargas estáticas.  
Prever um trecho da seção inicial de tubo em branco, isto é sem as aberturas laterais, para 
evitar a turbulência da região junto ao costado do tanque.  
Se houver ar ou vapor entrando no difusor, proveniente, por ex., de emprego de limpeza com 
pigging, o projeto não é tão simples e convém consultar um fabricante com experiência.  
Taxas de enchimento significativas podem exigir atenção especial a alguns detalhes de 
projeto e construção, portanto é conveniente, consultar um fabricante experiente, informando 
qual é o produto, taxa de enchimento atual, diâmetro e elevação do bocal da tubulação de 
entrada, etc.. 
A velocidade do líquido na linha de enchimento deve ser limitada a 3 pés/s (cerca de 1 m/s) 
até o bocal de entrada alcançar a submergência mínima correspondente a 2 (duas) vezes o 
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diâmetro do bocal de entrada, para evitar a pulverização e  minimizar a turbulência da 
superfície. 
No caso de tanque de teto flutuante, observar a velocidade de enchimento de 1m/s até que o 
teto comece a flutuar.  
Após a fase do enchimento inicial, em qualquer situação, a velocidade de enchimento deve 
ser menor que 10 m/s, recomendando-se a faixa de 7 a 10 m/s. 
 
Para estimativa de custo, inicialmente verificar se a taxa de enchimento atual da tubulação ou 
duto de entrada atende à prescrição de velocidade ≤ 1 m/s; se ok considerar para o difusor 
um tubo com o mesmo diâmetro da linha de entrada, se estendendo até o interior do tanque.  
A pricípio, aotar furos laterais alongados com 2"x10”, espaçados ao longo do comprimento 
com 15” de centro a centro, na quantidade necessária, que corresponda à velocidade de 
enchimento de 1m/s.  
Incluir uma placa de fechamento da extremidade e suportes para o tubo difusor.  
Prever que o tubo difusor seja suportado e guiado, impedindo-o de levantar-se fora dos 
suportes, mas sem soldar o tubo nos suportes.  
Se houver previsão de vapor ou gás no difusor, dobrar o preço estimado. 
 
Referências  
a. Códigos ou normas internacionais que abordam est e tema. 

1. API Recommended Practice 2003 - Protection Again st Ignitions Arising Out of 
Static, Lightning, and Stray Currents 

O API RP 2003 no parágrafo 4.2.1.1 Enchimento inicial requer, para os tanques de 
armazenamento, que: 

a. O enchimento com respingos deve ser evitado.  
b. Adequar o tipo de bocal de entrada do produto no tanque, impedindo o fluxo vertical 

que pode ocasionar a projeção do produto contra o fundo do tanque, facilitando 
geração de carga estática e/ou formação de atmosfera inflamável (“splash loading”).  

c. A velocidade do líquido na linha de enchimento deve ser limitada a 3 pés/s (cerca de 
1 m/s) até o bocal de entrada alcançar a submergência mínima correspondente a 2 
(duas) vezes o diâmetro do bocal de entrada, para evitar a pulverização e  minimizar 
a turbulência da superfície. 

d. No caso de tanque de teto flutuante, observar a velocidade de 1m/s até que o teto 
comece a flutuar.  

e. Esta restrição deve ser baseada na velocidade calculada a partir do diâmetro interno 
e da vazão através da linha de enchimento do tanque. 

f. Após a submergência mínima a velocidade de transferência no duto deve ser limitada 
entre 7 a 10 m/s. 

g. Assim, após a fase do enchimento inicial, em qualquer situação a velocidade de 
enchimento deve ser menor que 10 m/s, recomendando-se a faixa de 7 a 10 m/s 
 

Embora os incidentes de descarga estática não sejam comuns, já ocorreram em tanques de 
armazenamento atmosféricos.  
Os fenômenos de geração de carga elétrica em tanques ocorrem por enchimento indevido, 
com respingos e pulverização e alto fluxo de produto, resultando em separação de carga 
elétrica. 
O controle do fluxo até de 3 pés/s (1 m/s) reduz esse risco, dando tempo para que as cargas 
se dissipem pela tubulação. 
Se houver oxigênio disponível (tanques de teto cônico e tanques de teto flutuantes apoiados 
nas pernas), esse risco adicional aumenta, portanto, minimizar o acúmulo de carga estática 
reduz o risco e a probabilidade de uma descarga estática. 
 
Tanques com tetos flutuantes construídos de material condutor elétrico, em contato com o 
produto, são inerentemente seguros de acúmulo de carga estática na superfície do líquido, 
desde que o teto esteja colado ao costado ou o teto seja aterrado, para conduzir as cargas 
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elétricas presentes na superfície do líquido, escoando pelo costado até o aterramento do 
tanque. 
Para maiores detalhes sobre o risco de geração e acumulação de energia eletroestática, 
consultar o post do petroblog: Recomendações para controle de Energia Eletrostática em 
Tanques de Armazenamento 
 

2. API Standard 650 Welded Tanks for Oil Storage 
O código de projeto e construção de tanques de armazenamento também prevê o uso de 
dispersor de entrada ou tubo acalmador de fluxo de líquido, que define como tubulação 
interna de entrada com placa de impacto, defletores, fendas ou aberturas laterais para reduzir 
a velocidade do fluxo que entra em um tanque. 
 
No parágrafo H.5.6 Difusor de Entrada, se estabelece que o Comprador deve especificar a 
necessidade de um difusor de entrada dimensionado para reduzir a velocidade de entrada 
para menos de 1 m (3 pés) por segundo, durante o enchimento inicial conforme  API RP 
2003. O Comprador deve fornecer as taxas de bombeamento e quaisquer dados de mistura, 
limpeza por pigging e recirculação do produto, junto com o diâmetro interno de entrada, para 
o Fabricante responsável do projeto e fabricação do difusor. 
 

3. NFPA 77 Recommended Practice on Static Electrici ty 
Na edição de 2007 da NFPA 77 no ítem 8.5.2.1 tem-se: 
Precauções.  
Se for provável que o espaço de vapor no tanque contenha uma mistura inflamável, as 
seguintes medidas de proteção devem ser tomadas: 
   (1) O enchimento com respingos ou salpicos e pulverização para cima devem ser evitados. 
   (2) O tubo de enchimento deve descarregar próximo ao fundo do tanque, com agitação 
mínima de água e de sedimentos do fundo do tanque. 
   (3) A velocidade do fluxo de entrada deve ser limitada durante o estágio inicial de 
enchimento do tanque, para reduzir a agitação e a turbulência, conforme o seguinte: 

(a) A velocidade de fluxo do líquido recebido não deve ser maior que 1 m/s até que o bocal 
de enchimento seja submerso com dois diâmetros ou 0,6 m, o que for menor. 
(b) Como uma velocidade muito baixa pode resultar na retenção de água arrastada em 
pontos baixos da tubulação, a velocidade do fluxo de entrada deve ser mantida o mais 
próximo possível de 1 m/s, durante o período inicial de enchimento do tanque, para evitar a 
entrada ou movimentação de água residual ou outros contaminantes, que possam 
aumentar significativamente a tendência de carga estática do produto, quando a 
velocidade for aumentada. 

   (4) Onde a experiência operacional mostrou que a prática é aceitável, como na indústria do 
petróleo, a velocidade do fluxo de entrada, após o bocal de entrada, pode ser aumentada 
acima de 7 m/s, mas em caso algum a uma velocidade superior a 10 m/s. 
 
b. Referências de fabricantes 
Difusor de entrada é utilizado para reduzir a velocidade de entrada de produto, evitar a 
turbulência na superfície do produto armazenado no tanque e o risco de geração de 
descargas eletroestáticas. Basicamente, é um tubo com furos laterias alongados ou obíquos. 
Alguns fabricantes têm desenho padrão para esses difusores de entrada. 
 
     1. ATT TANK-Advanced Tank Technology - Equipam entos 
https://www.atttank.com/diffusers/ 
A ATT fornece Difusores de Entrada de Líquido e Difusores de Entrada de Gás para tanques 
de armazenamento.e são, normalmente, instalados em tanques equipados com teto flutuante 
e selo de vedação. 
Esses difusores de Entrada de Tanque ATT consistem em uma tubulação interna de 
enchimento com placa de impacto, defletores, ranhuras ou aberturas laterais para reduzir a 
velocidade dos produtos ou o fluxo médio entrando em um tanque. 
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A maioria dos difusores destina-se ao uso de líquidos e não é capaz de lidar com as taxas de 
fluxo aumentadas devido à presença de gás e/ou vapor. Portanto, normalmente difusores de 
entrada de gás são maiores que um difusor de entrada de líquido e tem ranhuras graduadas. 
Bolsões de gás e resíduos da limpeza são comuns em operações de limpeza com pigging na 
tubulação ou duto de entrada no tanque.  
 
O Comprador deve fornecer taxas de bombeamento e quaisquer dados de mistura, limpeza 
com pigging da tubulação de entrada e possibilidade de recirculação, juntamente com o 
diâmetro de entrada atual. 
 
Com base na engenharia do tanque de ATT, o tamanho de um difusor de entrada é 
determinado para reduzir a velocidade de entrada para menos de 1 m (3 pés) por segundo 
durante o enchimento inicial (por API RP 2003). 
 
     2. HMT-Innovative Solutions for Aboveground St orage Tanks 
http://www.hmttank.com/company-info/about-us 
A HMT é projetista e fabricantes de acessórios para tanques de armazenamento, fornecendo 
dentre eles os seguintes:    
• Sistemas de selos vedação externa  
• Sistemas de selos vedação interna  
• Sistemas de drenagem e sucção flutuante 
• Abóbadas geodésicas de Alumínio 
• Tetos flutuantes de convés e pontão 
• Tetos flutuantes de contato completo 
• Dispositivos de redução de emissões 
 
Segue um desenho ilustrativo de referência do fabricante americano HMT. 

 
 

c. Referência de foro de discussão de projetos 
Engineering Forum 
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=160573 


