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Consulta 
De: Luiz Camargo <camargo.luiz@terra.com.br> 
Assunto: Válvula de alívio e segurança 
 
Outras dúvidas: 
1 - Você fala que as válvulas de segurança são dispositivos que proporcionam uma abertura 
instantânea (ação "pop"), enquanto que a válvula de alívio tem abertura progressiva e 
proporcional à sobrepressão; isto então significa que há alguma diferença física construtiva 
entre elas, não? 
Resposta: 
Sim, o texto anexo explica as diferenças entre Válvulas de Segurança e Válvulas de Alívio 
 
2 - Fala-se em "hunddling chamber" (câmara adicional), como sendo o espaço sob a área 
anelar estendida (ou saia) do disco de uma válvula de segurança, no qual o fluido se acumula 
assim que a válvula se abre, que causa maior força (do que aquelas que não tem tal saia) na 
abertura do disco e o mantém aberto até que a pressão caia abaixo da pressão de ajuste. O 
anel de ajuste superior teria a finalidade de "formar" esta saia? Ou de alguma forma contribui 
para isto? 
Resposta 
A saia é parte integrante do suporte do disco. 
A câmara huddling é um atributo físico que provoca a abertura rápida e só há nas válvulas de 
segurança. 
O anel de ajuste do bocal é que controla o tamanho da área exposta da câmara huddling e 
assim controla a rapidez de abertura da válvula. 
 
3 - O anel inferior (anel do bocal), então, por ser ajustável, modifica o tamanho do curso do 
disco, aumentando ou diminuindo, não? 
Resposta 
Não é bem assim.  
O anel de ajuste junto ao bocal permite regular a exposição maior ou menor da câmara 
huddling. 
 
4 - Suas explicações me levam a pensar que não há que se falar em disco de ajuste quando 
nos referimos a válvulas de alívio , já que nestas não há a ação "pop". Isto está correto? 
Resposta 
Na válvula de alívio não há a câmara huddling, logo não há necessidade de anel do bocal.  
Relembrando. 
O anel do bocal é utilizado em válvula de segurança, sendo responsável pela regulagem da 
abertura integral e instantânea de válvula. 
Já o anel da guia ou anel do disco é responsável pela função de controlar o diferencial de alívio 
ou blowdown da válvula, podendo ser usado nas válvulas de alívio e nas válvulas de 
segurança. 
 
 

Diferenças entre Válvulas de Segurança e Válvulas d e Alívio 
 

1. Geral 
Válvulas de Segurança são utilizadas quando o fluido é compressível, como gases e vapores, 
particularmente em caldeiras e linhas de vapor, e proporcionam uma abertura rápida e 
instantânea na pressão de ajuste.  
Válvulas de Alívio são aplicadas em vasos de pressão ou tubulações que armazenam ou 
transportam líquidos, respectivamente. 
Enfim, válvulas de segurança são usadas em sistemas de gás ou vapor e válvulas de alívio são 
usadas em sistemas líquidos. 
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Ambas são para segurança de processos industriais e funcionam automaticamente, apenas 
sob o efeito de sobrepressão ou aumento da pressão interna do sistema. 
A diferença operacional entre elas é que as válvulas de segurança abrem rápida e totalmente 
full lift uma vez ativadas, enquanto as válvulas de alívio abrem gradualmente, para o alívio da 
sobrepressão no sistema.  
 
Nota: 
A nomenclatura de válvula PSV significa Pressure Safety Valve e é usada para válvula de 
segurança, já a nomenclatura de válvula PRV significa Pressure Relief Valve e é utilizada para 
válvula de alívio.  
 
Resumidamente: 

• Válvula de segurança 
> Abre automaticamente quando a pressão atinge a pressão ajustada; 
> As válvulas de segurança abrem com um som de estalido (“popping”) característico;  
> Pode ser aberta manualmente para teste de abertura e para isso tem uma alavanca; 
> Devido ao seu efeito de popping pelo gás ou vapor não há um fio de vazamento na sede, ao 
início da abertura; 
> Nesta válvula a abertura é repentina quando a pressão de ajuste é atingida. 
 

• Válvula de alívio 
> A abertura é automática e proporcional ao aumento da pressão, a partir da pressão de ajuste; 
> As válvulas de alívio abrem gradualmente; 
> Não pode ser aberta manualmente para teste de abertura; 
> Não há ação de popping, portanto, um fio de vazamento acontece na sede da válvula, ao 
início da abertura; 
> Nesta válvula a abertura é proporcional ao aumento da pressão, por isso a abertura da 
válvula é gradual com o aumento da pressão. 
 
As válvulas de alívio são usadas para fluidos não compressíveis (líquidos), onde pequenas 
descargas resultam em grande redução de pressão. 
As válvulas de segurança são para uso com vapor e gases, em que se requer um dispositivo 
capaz de descarte de grandes vazões do fluido, para aliviar totalmente a pressão de forma 
instantânea. 
 

2. Definições aplicáveis 
• Pressão de popping  
    Conforme ASME PTC 25 

É o valor do aumento da pressão estática, na entrada da válvula, na qual o disco se move na 
direção de abrir a uma taxa mais rápida, quando comparado com o movimento correspondente 
a pressões mais altas ou mais baixas. 
 

• Válvula de alívio  
          Conforme ASME PTC 25 
Válvula de alívio de pressão caracterizada por abertura ou fechamento gradual, proporcional ao 
aumento ou diminuição da pressão. É normalmente usado para fluidos incompressíveis. 
          Conforme API Std 520 
É uma válvula de alívio de pressão com mola que é atuada pela pressão estática à montante 
da válvula. A válvula abre normalmente em proporção ao aumento da pressão acima da 
pressão de abertura. Uma válvula de alívio é usada principalmente com fluidos 
incompressíveis. 
 

• Válvula de segurança 
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           Conforme ASME PTC 25 
Válvula de alívio de pressão caracterizada por rápida abertura ou fechamento e normalmente 
usada para aliviar fluidos compressíveis. 
          Conforme API Std 520 
Uma válvula de alívio de pressão com mola, acionada pela pressão estática à montante da 
válvula, e caracterizada por abertura rápida ou ação pop. A válvula de segurança é 
normalmente usada com fluidos compressíveis. 
 

• Válvula de segurança e alívio  
           Conforme ASME PTC 25 
Válvula de alívio de pressão caracterizada por abertura ou fechamento rápido ou por abertura 
ou fechamento gradual, geralmente proporcional ao aumento ou diminuição da pressão. Pode 
ser usado para fluidos compressíveis ou incompressíveis. 
           Conforme API Std 520 
Uma válvula de alívio de pressão com mola que pode ser usada como uma válvula de 
segurança ou de alívio, dependendo da aplicação. 
          Conforme ISO 4126-1 
Válvula que, automaticamente, sem a ajuda de qualquer energia que não seja a do fluido 
em causa, descarrega uma quantidade do fluido de modo a impedir que uma pressão segura 
predeterminada seja excedida e que é concebida para voltar a fechar e impedir o fluxo 
adicional de fluido, depois de restabelecidas as condições normais de pressão de serviço. 
Nota: A válvula pode ser caracterizada por ação de abertura rápida pop ou por abrir em 
proporção (não necessariamente linear) ao aumento da pressão acima da pressão de ajuste. 
 

• Chiado (“simmer”) 
Escape audível ou visível do fluido que ocorre, em uma válvula de segurança entre as sedes do 
bocal e o disco de vedação, a um valor imediatamente abaixo da pressão de disparo pop e de 
intensidade não mensurável. 
 

• Disparo ou estalo (“pop”) 
Ação característica da abertura das válvulas de segurança e válvulas de segurança e alívio, 
quando usadas em serviço de fluidos compressíveis. 
 

• Contrapressão 
Pressão manométrica existente na conexão de saída da válvula. 
 

• Sobrepressão 
Aumento da pressão, à montante da válvula, acima da pressão de abertura durante a descarga 
da válvula de segurança ou de alívio. Normalmente expressa em porcentagem da pressão de 
abertura. 
 

3. Sites de referência 
• ENGINEERING - The technical manual from LESER  

https://www.leser.com/en/support-and-tools/engineering/ 
• Flowstar - Safety Relief Valves 

https://www.flowstarvalveshop.com/pages/safety-relief-valves 
• Safety And Relief Valves - Wiley Online Library  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1559-3584.1918.tb04804.x 
 

4. Funcionamento das Válvulas de segurança e Válvul as de alívio 
Fonte:  
API Standard 520 
Sizing, Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices in Refineries 
Part I-Sizing and Selection 
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Em um líquido, sendo fluido incompressível, a liberação de um pequeno fluxo do fluido 
pressurizado, acarreta uma redução substancial da pressão. 
Já o comportamento de fluido compressível, vapor ou gás, requer uma vazão substancial para 
a redução de uma pequena pressão. 
 

4.1. Válvula de segurança é a que opera com fluido incompressível: serviço com 
gás ou vapor 
 

Serviço de vapor ou gás  
Válvula fechada  Válvula no início da abertura  Válvula totalmente aberta  

   
 
1- Figura item A 
Quando a válvula está fechada durante a operação normal, a pressão do sistema atuando 
contra a superfície do disco (área A) é resistida pela força da mola (“spring force”).  
À medida que a pressão do sistema cresce na válvula, a força da mola (“spring force”) de 
assentamento entre o disco e o bocal se aproxima de zero. 
 
2- Figura item B  
No serviço de vapor ou gás, quando a pressão do sistema está próxima à pressão ajustada, o 
fluido começa a passar para a câmara de descarga (“huddling chambre B”), através da 
superfície de selagem (bocal x disco), com um ruído semelhante a um chiado simmer, que 
antecede o ruído de estalo pop característico da abertura total full lift. 
Devido à passagem desse fluxo de vapor ou gás, a pressão aumenta na câmara de descarga 
(“huddling chambre B”).  
Como a pressão agora atua sobre uma área maior, que corresponde à área do disco mais uma 
área anelar ou anular (“secondary annular pressure area”), uma força adicional, comumente 
chamada de força expansiva, surge para superar a força da mola (“spring force”).  
Ao atuar-se no anel de ajuste (“adjusting ring”), esta abertura anular pode ser alterada, 
controlando assim o acúmulo de pressão na câmara de descarga (“huddling chambre B”), que 
por isso também é chamada de câmera de controle, e, consequentemente, a força expansiva.  
Em determinado instante, este aumento de pressão acumulada na câmara de descarga 
(“huddling chambre B”) supera a força da mola (“spring force”), fazendo com que o disco se 
afaste mais do assento do bocal e a válvula se abra. 
3- Figura item C  
Uma vez que a válvula tenha iniciado a abertura, abre-se uma área de descarte adicional de 
fluxo (“secondary annular discharge area”), como indicado em “C”, que decorre de outra área 
anular, agora formada entre a borda interna da saia do suporte do disco (“disk holder”) e o 
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diâmetro externo do anel de ajuste (“adjusting ring”), expondo mais o suporte do disco (“disk 
holder”).  
A força adicional, devido ao aumento da área exposta do suporte do disco (“disk holder”), 
acarreta que o disco seja levantado até 100% ou full lift repentinamente, causando o barulho 
semelhante a um estalo (“popping”). 
 

4.2. Válvula de alívio é a que opera com fluido com pressível: serviço com líquido 
 

Serviço com líquido  

Válvula no início da abertura  Válvula totalmente aberta  
 

 

 

 
 
1- As válvulas de serviço de líquido não abrem com popping, como as válvulas de serviço com 
gás ou vapor, uma vez que a força expansiva produzida pelo fluxo de gás ou vapor não está 
presente no fluxo do líquido.  
Válvulas de serviço de líquido devem necessariamente contar com outra força que é chamada 
de força reativa para alcançar a abertura total ou full lift. 
 
2- Enquanto a válvula está fechada, as forças que atuam no disco são as mesmas aplicadas 
pelo vapor ou gás, até que um equilíbrio de forças seja atingido, e a força resultante que 
mantém o disco sobre bocal fechado se aproxima de zero. Deste ponto em diante, a iteração 
de forças é totalmente diferente. 
 
3- Figura item A  
Na abertura inicial, o líquido que escapa forma uma camada muito fina de fluido, que se 
expande e desloca radialmente entre as superfícies da sede (bocal x disco).  
O líquido atinge a superfície de reação do suporte de disco (“reaction surface”) e é desviado 
para baixo, criando uma força reativa, tendendo a mover o disco e o suporte para cima, e que 
se desenvolve muito lentamente durante os primeiros 2% a 4% da sobrepressão. 
 
4- Figura item B  
À medida que o fluxo gradualmente aumenta, a força reativa também aumenta, devido ao 
momentum ou efeito da energia de velocidade do líquido, que se move pelo bocal e é aliviado. 
Estas forças combinadas, a força de pressão do fluxo de líquido e a força reativa do fluxo 
descarregado defletido para baixo, a partir da superfície de reação (“reaction surface”), são 
substanciais o suficiente para fazer com que a válvula comece a abrir (entre em elevação lift), 
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gradativamente. À medida que a sobrepressão na entrada do bocal do bocal da válvula 
aumenta, essas forças continuam a crescer, impulsionando a válvula para o full lift ou abertura 
total.  
 

4.3. Fechamento 
Em ambas as válvulas, de segurança e de alívio, no ciclo de fechamento, à medida que a 
sobrepressão diminui, as forças devido à pressão e ao fluxo diminuem, permitindo que a força 
da mola mova o disco de volta ao contato com a sede do bocal. 
 

5. Diferenças construtivas 
5.1. Válvulas de segurança 
As válvulas de segurança têm uma câmara secundária, chamada huddling, para aumentar a 
ação da força de abertura. Quando o disco começa a subir lift, o fluido entra na câmara 
huddling, expondo uma área maior do disco à pressão do sistema.  
Isso causa um incremento na força de pressão que compensa rapidamente a força da mola e 
faz com que a válvula se abra total e imediatamente.  
Devido à maior área de disco exposta à pressão do sistema após a válvula atingir o full lift, a 
válvula não fecha até que a pressão do sistema se reduza abaixo da pressão ajustada. 
 
Assim, uma válvula de segurança deve ter uma câmara huddling, também chamada de câmara 
pop, regulável por um anel e localizada à saída da sede da válvula, sua função é fornecer a 
ação pop de abertura da válvula. Ou seja, quando a válvula inicia a abertura para o alívio, o 
vapor de escape fica temporariamente confinado nesta câmara antes de ser aliviado. Este 
confinamento temporário aumenta a carga contra a mola. 
Simultaneamente, a direção do fluxo do fluido descarregado é invertida e o efeito da mudança 
na direção do fluxo aumenta ainda mais a força que tende para abertura da válvula.  
Esses efeitos se combinam para permitir que a válvula atinja o full lift ou abertura total e o fluxo 
máximo de alívio.  
 
Nota: 
Câmara huddling é um espaço de uma válvula de segurança, localizado à jusante da sede, 
especificamente, o espaço anular sob a projeção do suporte do disco, no qual o fluido vapor ou 
gás se acumula e é coletado assim que a válvula começa a abrir-se e, pressionando o disco, 
obriga a válvula a abrir mais rapidamente e a se manter aberta até que a pressão se reduza, 
abaixo da pressão de alívio ajustada. 

Válvula fechada Câmara de “huddling” Válvula aliviando 
Cortesia da LESER Válvulas de Segurança Ltda 
 
5.2. Válvulas de alívio 
Para o mesmo diâmetro do bocal de entrada e com a válvula na posição fechada, a área de 
superfície do disco exposta à pressão na entrada é a mesma, em ambas as válvulas de 
segurança e de alívio.  
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Em uma válvula de segurança, quando a pressão de ajuste é atingida e a válvula começa a 
abrir, a área que fica exposta aumenta (devido à câmara huddling) e, portanto, a mesma 
pressão vê uma área de superfície maior e, consequentemente, a força aumenta muito, 
fazendo com que a válvula abra rapidamente e, portanto, a ação pop característica. 
 
Já as válvulas de alívio não possuem uma câmara huddling. 
Além da força decorrente do efeito da pressão sobre a área do disco, a energia ou momentum 
do fluxo de líquido em movimento é utilizada para auxiliar na abertura da válvula. 
A direção do fluxo do fluido líquido é invertida e o efeito da mudança na direção do fluxo 
acarreta uma força de reação ou reativa, que tende para abertura da válvula.  
Esses efeitos se combinam para permitir que a válvula atinja o full lift ou abertura total e o fluxo 
máximo de alívio, gradativamente, à medida que a sobrepressão na entrada da válvula 
aumenta.  
 
 
 


