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Proteção e Segurança de Tanques de Armazenamento  
com Teto Fixo 

 
1. Objetivos 

 Discussão das medidas para proteção e segurança de tanques de teto fixo de 
armazenamento de líquidos inflamáveis ou combustíveis, para prevenção de 
ocorrências de acidentes operacionais ou ambientais.  

 As seguintes ocorrências que geram acidentes são abordadas. 
 Extravasamento do líquido armazenado; 
 Sobrepressão interna ou o vácuo no tanque; 
 Fogo interno ou externo; 
 Centelhas provenientes de eletricidade estática entre componentes do tanque; 
 Descargas elétricas atmosféricas; 
 Situações mais comuns de risco para o tanque de teto fixo. 
 

2. Normas de referência 
 API RP 576 Inspection of Pressure-Relieving Devices. 
 API Std 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage. 
 API Std 2000 Venting atmospheric and low-pressure storage tanks non refrigerated and 

refrigerated. 
 API RP 2003 Protection against ignitions arising out of static, lightning and stray currents. 
 API Std 2015 Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks 
 API RP 2350-Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities 

 
 ABNT NBR 5419 Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas. 
 ABNT NBR 17505 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis 

 
 Petrobras N-270 Projeto de tanque atmosférico. 
 Petrobras N-1203 Projeto de Sistemas Fixos de Proteção contra Incêndio em Instalações 

           Terrestres com Hidrocarbonetos  
 Petrobras N-2318-Inspeção em serviço de Tanques de Armazenamento Atmosférico  

      Obs.: Site de localização das Normas Técnicas da Petrobras públicas 
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-padronizacao/ 

 
 NFPA-11 - Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam  
 NFPA-780 National Fire Protection Association – Lightning Protection Code. 
 
 ISO 16852 Flame arrester – Performance requirements, test method and limits for use  
 ISO 28300 - Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Venting of 

atmospheric and low-pressure storage tanks 
 

Estas Normas prescrevem procedimentos e dispositivos, de proteção do tanque de teto fixo, 
selecionados basicamente a partir da propriedade física “ponto de fulgor” (“flash point”) do 
líquido armazenado, responsável pela periculosidade dos vapores emanados ou expulsos do 
tanque, que contaminam a atmosfera vizinha e criam as condições de misturas potencialmente 
inflamáveis ignitáveis e explosivas. 
Obs.: 

Ponto de fulgor ou flash point de um produto químico é a temperatura mais baixa em que um líquido 
evapora o suficiente para formar uma mistura de ar + vapor inflamável, próxima à superfície do líquido. 
Os produtos com pontos de fulgor mais altos são menos inflamáveis ou perigosos do que os produtos 
químicos com pontos de fulgor mais baixos. 

 
Nota: 

Verificar no post “Seleção do tipo de tanque de armazenamento” as condições de 
seleção e os tipos de tanques de armazenamento de produtos de petróleo. 
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3. Tipos de tanques de teto fixo 
A Norma americana API Std 650 Welded Tanks for Oil Storage propõe os seguintes tipos de 
construção de tanques de armazenamento de teto fixo. 
 

3.1. Teto cônico suportado  
É o teto com a forma aproximada de um cone que é apoiado em uma estrutura metálica 
composta por vigas ou em treliças com ou sem colunas. 
 

  

 

3.2. Teto cônico autoportante  
É o teto com a forma aproximada de um cone que é suportado apenas em sua periferia, 
apoiando- se no costado 

.  
 

3.3. Teto de cúpula em domo geodésico autoportante  
É o teto com a forma aproximada uma superfície esférica que é suportado apenas em sua 
periferia, apoiando-se no costado. 
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3.4. Teto ”guarda-chuva” autoportante 
É o teto com a forma de domo modificado, de modo que qualquer seção horizontal seja um 
polígono regular com diversos lados, onde cada lado é suportado apenas na sua periferia, 
apoiando-se no costado. 
 

.  

Nota: 
Os tetos tipos cônico autoportante e “guarda-chuva” autoportante são utilizados em tanques menores, 
normalmente de altura superior ao diâmetro. 
Para volumes maiores são empregados os tipos cônico suportado e, mais modernamente, os de 
domos geodésicos.  

 

4. Principais acessórios de um tanque de teto fixo 

 
                                              Tanque de teto fixo cônico com estrutura de suportação 
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5. Proteção dos tanques de teto fixo contra ocorrências operacionais e ambientais 
Os tanques de teto fixo devem ser protegidos contra: 

 Proteção de tanques de teto fixo contra extravasamento do líquido armazenado; 
 Proteção de tanques de teto fixo contra pressão interna ou vácuo; 
 Proteção de tanques de teto fixo contra centelhamento entre os componentes devido à 

eletricidade estática; 
 Proteção de tanques de teto fixo contra descargas atmosféricas; 
 Proteção de tanques de teto fixo contra fogo. 
5.1. Proteção contra extravasamento do líquido armazenado 

O extravasamento do líquido, durante enchimento ou transferência de produto, em um tanque de 
armazenamento, é uma grande preocupação para a indústria do petróleo, por conta dos 
prejuízos financeiros, pelos custos de limpeza e manutenção e pelos danos ao meio ambiente. 
Nos tanques de teto fixo e particularmente nos de teto flutuante, devido ao maior grau de 
destruição e prejuízo, há uma preocupação grande quanto ao possível transbordamento, por 
excesso de enchimento, por isso são recomendadas as seguintes soluções: 

 Alarmes de nível alto do produto; 
 Aberturas ou slots no topo do costado de proteção contra o derrame de produto para o 

exterior. 

 
 

 Alarmes de nível alto do produto  
O projeto deve informar as alturas máxima e mínima de operação segura do tanque. 
O Proprietário deve prever dispositivos de alarme apropriados para indicar um aumento do nível 
de líquido no tanque acima dos níveis normal e de proteção contra transbordamento (consultar 
NFPA 30-Flammable and Combustible Liquids Code e API RP 2350-Overfill Protection for 
Storage Tanks in Petroleum Facilities), implementando um processo de controle de nível 
abrangente de prevenção de transbordamento e danos ao tanque. 
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 Aberturas ou slots no topo do costado  

Quando especificado pelo Proprietário, podem ser utilizadas aberturas ou slots no topo do 
costado de emergência para proteger o tanque contra o extravasamento e possíveis danos..  
Porém, aberturas ou slots não devem ser usados como meio primário de detecção de incidentes 
de transbordamento, são considerados dispositivos de segurança para o caso de falha da 
instrumentação de controle de nível.  
Essas aberturas ou slots para proteção do tanque contra o transbordamento são instaladas 
imediatamente após o nível crítico. 
Quando são usados slots de emergência, eles devem ser dimensionados para descarregarem o 
produto nas mesmas taxas de bombeamento do tanque, sem exceder o topo da abertura de 
transbordamento, para que o enchimento excessivo acidental não danifique o tanque.  
 

 
 

5.2. Proteção contra pressão interna e vácuo  
Nos tanques de teto fixo acumula-se um volume apreciável de gases e vapores, sobre o nível do 
líquido armazenado, chamado de espaço de vapor, e o mecanismo principal das perdas e 
emissões são os vapores expelidos nas movimentações do tanque.  
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No enchimento há expulsão dos vapores e gases contidos no espaço de vapor do tanque; 
enquanto no esvaziamento há a entrada de ar no espaço de vapor, que ao se tornar não 
saturado, induz à nova evaporação das partes mais voláteis do produto.  
 
Outras situações que também contribuem para as perdas são as variações climáticas ou 
ambientais de temperatura (noite e dia; chuva e sol; verão e inverno) e o efeito de vento sobre o 
tanque, que fazem o tanque “respirar” exalando os vapores internos ou admitindo o ar 
atmosférico, na medida em que o volume do produto se expande ou contrai, pela variação da 
temperatura.  
 
As causas mais frequentes de sobrepressão interna são: 

 Enchimento do tanque com vazão excessiva; 
 Evaporação súbita de condensado, ao vazar de sistema de aquecimento com vapor 

d’água; 
 Entrada de água junto com o produto; 
 Radiação térmica de fogo externo. 

 
Já o vácuo é atribuído a acidentes com vazão excessiva durante esvaziamento ou na lavagem 
com vapor d’água (“steam out”) do tanque, quando ocorre a condensação desse vapor. 
Nota: 

A Norma API Std 2000 lista os casos de causas de sobrepressão e vácuo a serem analisadas em 
tanques de teto fixo, dentre elas as seguinte:  
 Movimentação de líquido para dentro ou para fora do tanque; 
 Exposição ao fogo; 
 Mudanças climáticas; 
 Falha interna de dispositivos de transferência de calor; 
 Mudança na temperatura do fluxo de entrada para o tanque; 
 Falha da válvula de controle; 
 Condensação do vapor d’água durante a lavagem com vapor steam out do tanque; 
 Tanques quentes não isolados; 
 Falha no sistema de inertização; 
 Problemas no sistema de recolhimento e tratamento dos vapores contidos no tanque. 

 
A proteção para estas situações é dada com o emprego de: 

 Ligação frágil teto-costado;  
 Respiro aberto ou livre; 
 Válvula de alívio de pressão e vácuo;  
 Corta-chamas; 
 Tampa de emergência. 

 
Nota: 

A principal proteção do tanque atmosférico de teto fixo contra as emergências é, preferencialmente, 
a ligação frágil entre o teto e o costado, que deve romper antes de qualquer solda ou componente 
do tanque, para o alívio de excesso de pressão.  
Porém quando o tanque não é atmosférico, ou seja, é de pequena pressão interna, que é o caso 
dos tanques de teto fixo construídos conforme as regras do Anexo F da Norma API Std 650, não 
atendendo à condição da “ligação frágil”, entre o teto e o costado, é necessário o dispositivo 
adicional de proteção conhecido por “tampas de emergência”  
A tampa de emergência nada mais é que a tampa de uma ou mais bocas de visita do teto, com o 
peso calibrado para abrir na pressão máxima de trabalho do tanque. 

 
5.2.1. Respiros abertos ou livres (Free or Open Vent) 

São usados quando o produto estocado tem ponto de fulgor superior a 60ºC e não é aquecido 
até ou acima de seu ponto de fulgor. 
Mesmo para líquido combustível, como sempre haverá vaporização e saída de vapores, 
inundando a atmosfera, o uso de corta chamas acoplado ao respiro aberto é recomendado. 
 



 
 
petroblog – Santini                                                                                                             Página 7 de 40 
 
 
 

Nota: 
Conforme Norma Regulamentadora NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 
Combustíveis, tem-se: 

 Líquidos inflamáveis: são líquidos que possuem ponto de fulgor ≤ 60ºC; 
 Líquidos combustíveis: são líquidos com ponto de fulgor > 60ºC e ≤ 93ºC; 
 Líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60ºC, quando armazenados e transferidos 

aquecidos a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, se equiparam aos 
líquidos inflamáveis. 

 

 
Respiro aberto para tanque de teto fixo 

Protege o tanque contra distúrbios operacionais, 
no enchimento, esvaziamento e aumento súbito de 
pressão.  

 

 
Respiro aberto com corta-chamas acoplado 

para tanque de teto fixo 
Protege o tanque contra distúrbios operacionais, 
no enchimento, esvaziamento, aumento súbito de 
pressão e impede a entrada de chama. 

 
5.2.2. Válvulas de pressão e vácuo (Pressure-Vacuum Vent) 

São de uso obrigatório nas seguintes situações: 
 Para líquidos com ponto de fulgor ≤ 60ºC; 
 Para líquidos com ponto de fulgor superior a 60ºC, quando se deseja recuperar o vapor 

do líquido armazenado; 
 Quando o produto é aquecido bem próximo ou acima de seu ponto de fulgor; 
 O tanque é de pequena pressão interna conforme API Std 650 – Anexo F; 
 Quando o tanque tem selagem com gás inerte sobre o produto. 

 
 

 

A válvula de alívio de pressão e vácuo do teto 
(Roof Vent-Pressure/Vacuum) de tanque de teto 
fixo é uma válvula combinada de alívio de 
pressão e de vácuo. Ela é usada como 
dispositivo de segurança em produtos com 
ponto de fulgor ≤ 60C, para o respiro de tanques 
e os proteger de pressão e vácuo acima de 
valores admissíveis. São utilizadas acopladas 
com dispositivo corta-chamas. 
Além disso, reduzem as emissões evaporativas 
do produto armazenado.  

 
Para uso em tanques de armazenamento atmosférico de teto fixo, a válvula é calibrada, para 
estar na condição de totalmente aberta, na pressão interna de 37 mm H2O ou de vácuo de 25 
mm H2O, portanto na vazão máxima. 
Para tanques de teto fixo de pressão interna a válvula é calibrada para estar totalmente aberta 
na pressão de projeto do tanque. 
A pressão de ajuste da calibração da válvula depende do valor da contrapressão, a ser 
informado pelo fabricante da válvula. 
 
As válvulas de pressão e vácuo devem garantir as seguintes funções, conforme a norma API-Std 
2000. 

 Permitir a admissão da vazão de ar necessário durante o esvaziamento do tanque ou a 
contração do volume de produto, nas variações de temperatura; 
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 Permitir a saída dos vapores e gases durante o enchimento do tanque ou a expansão do 
volume de produto, nas variações de temperatura, ou pela vaporização natural dos 
componentes mais voláteis. 

 Reduzir as perdas dos componentes voláteis do produto armazenado, que ao serem 
expelidos permanecem nas vizinhanças do tanque, criando as condições de risco de fogo 
e a poluição ambiental. 

 Não engolir, ou seja, não permitir a entrada da chama de fogo externo, daí o seu uso 
obrigatório com corta-chamas; 

 Resfriar o ar quente que penetra no tanque, em caso de esvaziamento durante fogo 
externo. 

 

 
 

5.2.3. Dispositivo corta-chamas (flame arrester)  
Um dos maiores perigos envolvidos no transporte ou armazenamento de líquidos ou gases 
inflamáveis é a ignição do vapor inflamável, que resulta em incêndio ou, pior ainda, em 
explosão.  
Sempre que um gás ou vapor inflamável é misturado ao ar (Oxigênio), há o potencial de uma 
combustão, chegando mesmo à explosão.  
A ignição da mistura inflamável resulta em uma chama que rapidamente pode atingir o interior do 
tanque. 
O corta-chamas é o dispositivo utilizado para barrar a entrada da chama e deve ser instalado em 
respiro aberto ou livre e válvula de alívio de pressão e vácuo 
 
 

 

É usado acoplado com Válvula de alívio de pressão e vácuo ou 
em Respiro aberto, sempre que o espaço de vapor do tanque 
contém vapores inflamáveis do líquido armazenado, para 
impedir a entrada de chama de fogo externo no interior do 
tanque. 
 

  
Nota: 

A Norma Brasileira ABNT NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas requer o 
uso de corta chamas em respiros abertos e válvulas de alivio de pressão de vácuo, conforme os itens 
da norma abaixo copiados. 
A.2.3 Proteção de tanques de superfície contendo líquidos inflamáveis à pressão atmosférica 
A.2.3.1 Tanques com teto fixo 
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c) os respiros, válvulas de alívio e demais aberturas que possam desprender vapores inflamáveis 
devem ser providos de dispositivos de proteção corta-chama. 

 
O corta-chamas deve ser instalado em: 

 Respiro aberto ou livre  
Mesmo para líquido combustível, como sempre haverá vaporização e saída de vapores, 
inundando a atmosfera, o uso de Corta chamas acoplado ao respiro aberto é recomendado. 

 Válvula de alívio de pressão e vácuo 
Segundo a Norma API Std 2000, a partir da 6ª Edição, consta que testes demonstraram que o 
fogo se propaga através da Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo, para o interior do tanque, pois 
a onda de pressão gerada pela deflagração atmosférica é suficiente para elevar o obturador de 
vácuo, permitindo a entrada de chama no tanque.  
Estes testes ainda demonstraram que em baixas vazões, a chama também passa pelo ramal de 
pressão.  
E cita claramente que o corta-chamas é uma solução efetiva para este risco. 
Nota: 

A Norma API Std 2000 6ª Edição foi publicada no ano de 2009. 
 
Isso contradiz frontalmente a recomendação da API Std 2000 5ª Edição, e edições anteriores, de 
que a Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo era intrinsecamente segura, podendo ser instalada 
sem corta-chamas, por se admitir que a velocidade de entrada da chama era menor que a 
velocidade dos gases e vapores, que saem através da sede da válvula, impedindo o retorno de 
chama. 
 
Portanto os tanques projetados e construídos até a 5ª Edição do API Std 2000, não são providos 
de corta chamas acoplado com Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo, e devem ser atualizados 
com a instalação de corta chamas.  
 
O dispositivo corta-chamas deve ser instalado à jusante do Respiro aberto ou da Válvula de 
alívio de pressão e vácuo, nunca entre o bocal do tanque e o Respiro ou a Válvula. 
A perda de pressão, que o corta chamas introduz no sistema, deve ser levado em conta na 
verificação da capacidade de alívio requerida para o tanque.  
Recomenda-se prever o aumento do diâmetro nominal do bocal do tanque, ao diâmetro nominal 
imediatamente superior, de modo a compensar a perda de pressão adicional que o corta-
chamas acarreta. 
 
É importante executar o procedimento correto de inspeção e manutenção, pois o entupimento do 
corta-chamas causa sobrepressão no tanque, se não for manutenido corretamente. 
 

5.2.4. Ligação frágil teto-costado de tanque de teto fixo (Frangible joint) 
A proteção contra emergência indicada para tanque atmosférico de teto fixo é, 
preferencialmente, a ligação frágil entre o teto e o costado, que deve romper antes de qualquer 
solda ou componente do tanque, para o alívio de excesso de pressão interna.  
 
Quando o tanque é construído com “ligação frágil” não é necessário dispositivo adicional de 
emergência, porém quando a ligação teto-costado não é frágil é necessária a instalação de 
tampas de emergência.  
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A pressão interna máxima do tanque de teto fixo é 
a que corresponde à falha estrutural da ligação 
teto-costado do tanque.  
Conforme a norma de projeto e construção de 
tanques API Std 650 esta ligação teto-costado 
deve ser “frágil”, ou seja, a primeira a romper, para 
alívio da pressão, na emergência de sobrepressão 
interna, e garantia de integridade do tanque.  
 

 
5.2.5. Tampa calibrada de emergência de boca de visita do teto (Roof emergency 

manhole cover) 
As tampas de emergência calibradas, instaladas em bocas de visita do teto, são usadas quando 
o tanque é dimensionado para pequena pressão interna, conforme a Norma API Std 650 Anexo 
F; ou em qualquer caso, quando a solda de ligação entre o teto e a cantoneira de topo do 
costado não for uma ligação frágil, conforme a Norma API Std 650. 
 
 

 

As tampas de emergência calibradas, instaladas 
em bocas de visita do teto, são usadas quando o 
tanque é dimensionado para pequena pressão 
interna, conforme a Norma API Std 650 Anexo F; 
ou em qualquer caso, quando a solda de ligação 
entre o teto e a cantoneira de topo do costado não 
for uma ligação frágil, conforme a Norma API Std 
650. 
A calibração da tampa corresponde ao peso 
necessário para abrir quando a pressão interna 
atinge o valor admissível. 

 
5.2.6. Dimensionamento dos dispositivos de proteção 

Os dispositivos de proteção dos tanques de teto fixo, Respiro livre e Válvula de alívio de pressão 
e vácuo, são dimensionados (quantidade e diâmetros dos bocais), levando-se em conta as 
situações que podem resultar em sobrepressão ou vácuo no interior do tanque, pela 
movimentação do produto e pelas variações térmicas,  
As seguintes características do tanque são utilizadas nesse dimensionamento: 
a- Diâmetro do Tanque; 
b- Altura do Tanque; 
c- Pressão máxima admitida pelo tanque; 
d- Vácuo máximo admitido pelo tanque; 
 f- Produto armazenado; 
g- Ponto de fulgor do produto armazenado; 
h- Pressão de vapor do produto armazenado; 
 i- Máxima vazão de enchimento; 
 j- Máxima vazão de esvaziamento; 
 k-Máxima variação da temperatura ambiente, considerando as alterações atmosféricas tipo, 
verão-inverno, sol-chuva, com vento e sem vento; 
 l- Exposição à radiação térmica de fogo próximo; 
m- Falhas operacionais previsíveis, tais como: vazamento no sistema de aquecimento: disparo 
da temperatura, perda de energia em válvulas motorizadas (falsa indicação dos instrumentos de 
temperaturas ou de nível); reações químicas exotérmicas no produto;  
n- Transbordamento do tanque; 
o- Falha do sistema de recolhimento dos vapores efluentes do tanque, quando for o caso.  
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A Norma API Std 2000 é empregada para a determinação das vazões envolvidas dos vapores 
efluentes dos tanques e do ar aspirado pelo tanque. 
 
O tipo e a quantidade de dispositivos de proteção são selecionados para a maior vazão de 
entrada de ar ou de saída de vapor do líquido do tanque, considerando-se a pressão e o vácuo 
máximos admissíveis pelo tanque. 
 
A pressão e o vácuo máximos admissíveis dependem do projeto do tanque. 
Em tanque atmosférico os valores são: pressão interna de 37 mm H2O e vácuo de 25 mm H2O. 
Em tanque de pequena pressão interna, os valores devem ser calculados conforme Norma API 
Std 650 Anexo F, para pressão, e Anexo V, para vácuo. 
 

5.2.7. Dispositivos para controlar o aumento de pressão interna devido à radiação por 
fogo externo ou sobrepressão por vaporização brusca do líquido contido 

O método mais utilizado é o indicado pelo API Std 2000 e dimensionado pelo API Std 650, a 
ligação com solda frágil entre o teto e a cantoneira de topo do costado, de forma que as demais 
soldas, entre as chapas do costado e entre o costado e o fundo, sejam mais resistentes. Porém, 
como alertado pelo API-Std 650, só é eficaz para tanques com diâmetro nominal acima de 10 
metros. 
 
Outro meio de proteção é a tampa de emergência em bocas de visita do teto, calibrada para 
abrir quando o tanque é pressurizado acima da pressão de projeto.  
É o método preferido para tanque de pequena pressão interna conforme API Std 650 Anexo F, 
ou em qualquer caso, quando a solda de ligação entre o teto e a cantoneira de topo do costado 
não for uma ligação frágil, conforme API Std 650.  
 
Em tanques que armazenam líquidos com alto teor de Enxofre, que gera como produto de 
corrosão, o sulfeto de ferro pirofórico, que se inflama espontaneamente em contato com o ar, 
são instaladas bocas de visita do teto com discos de ruptura, para o alívio imediato da 
pressurização, em caso de ignição dos vapores inflamáveis no interior do tanque. 
 

5.2.8. Medidas de proteção contra vaporização brusca do líquido armazenado 
a. Não operar com serpentina de vapor de aquecimento furada. 

Nota: 
Ao identificar-se serpentina de tanque furada a mesma deve ser raqueteada imediatamente, 
pois, além do risco da passagem de vapor e de condensado para o tanque, pode ocorrer o 
retorno de hidrocarboneto para o sistema de vapor. 

b. Não receber produto viscoso aquecido em tanque em que a temperatura esteja abaixo de 
100 ºC. 

c. Não realizar alinhamento de trechos com possibilidade de ter água ou produtos voláteis, 
para tanques que estejam acima de 100ºC.  
Tais trechos devem ser previamente deslocados para tanques que estejam a 
temperaturas mais baixas. 

 
5.2.9. Sistema de recuperação do vapor emanado do tanque 

Há casos em que convém o recolhimento dos vapores exalados pelo tanque, por questão de 
segurança ambiental, através de um sistema de tubulações e dutos, a serem conduzidos para 
queima em local seguro ou para reprocessamento. 
No projeto desses sistemas deve ser analisado o uso de Válvula de alívio de pressão e vácuo e 
de Corta chamas, para atenderem às situações de emergências operacionais de falhas do 
sistema de captação e destinação dos gases. 
 

5.2.10. Sobre a necessidade de manutenção periódica 
a. Corta-chamas 

O uso dos corta-chamas deve ser criterioso em tanques que armazenam produtos (por ex. óleos 
combustíveis ultraviscosos) cujos vapores possam provocar alta corrosão e/ou quando a 
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condensação dos vapores leva à polimerização, em que o efeito final é obstruir a passagem dos 
vapores ou do ar, através do corta-chamas. 
A prática de remoção do corta-chamas não é admitida, pois expõe o tanque ao risco da entrada 
de chama e incêndio, causados por descargas elétricas ou fogo externo. 
Portanto, o corta-chamas exige uma rotina de inspeção e manutenção periódica, de preferência 
semestral, para prevenir entupimentos. 

b. Válvulas de alívio de pressão e vácuo 
No caso do uso das Válvulas de alívio de pressão e vácuo em tanque de óleos viscosos, há o 
inconveniente da possibilidade de entupimento, perda da calibração e travamento da haste, 
devido à condensação das frações pesadas arrastadas pelos vapores do produto armazenado. 
Em climas frios há ainda a possibilidade de congelamento de umidade ou chuva, que prende ou 
desbalanceia o prato ou palheta da Válvula de alívio de pressão e vácuo. 
Nestas condições, particularmente, deve haver uma rotina de inspeção e manutenção periódica, 
de preferência semestral, da válvula de pressão e vácuo. 
 
Nota: 

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, pois, 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. Mesmo 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. 
 

5.2.11. Documentação requerida do fabricante para os dispositivos de proteção 
Tanto a Válvula de alívio de pressão e vácuo quanto o Corta chamas são dispositivos de 
proteção e requerem certificação de garantia de operação. 
Para as válvulas, a Norma API Std 2000 requer que o próprio fabricante emita um certificado de 
testes em bancada, de protótipos, com a curva de vazão de alívio, em função de valores de 
pressão e vácuo. 
Para corta-chamas a Norma ISO 16852 requer que os testes de certificação sejam conduzidos 
por 3ª parte, em laboratórios previamente certificados e autorizados, e emita o documento que 
comprove a certificação. 
 

5.2.12. Materiais de construção dos dispositivos de proteção 
Os materiais de construção do corpo de Respiros abertos e Válvulas de alívio de pressão e 
vácuo devem ser Ferro fundido ou Aço fundido ou Alumínio fundido e o material dos internos e 
das telas de proteção deve ser de Aço inoxidável tipo 304. 
O material do corpo do Corta-chamas deve ser Ferro fundido ou Aço fundido e as chapas 
corrugadas internas devem ser Aço inoxidável tipo 304. Os materiais devem ser conforme as 
especificações pertinentes do ASTM e as dimensões dos flanges conforme Norma ASME B16.5. 
Obs.: 
ASTM- American Society for Testing and Materials; 
ASME- American Society of Mechanical Engineers. 

5.3. Proteção contra centelhamento de eletricidade estática entre os componentes 
Conforme a literatura especializada as principais causas, relacionadas à ignição seguida de 
explosão de misturas (hidrocarbonetos + ar), dentro de um tanque de armazenamento de 
líquidos inflamáveis ou combustíveis são: 

a. Presença de sulfeto pirofórico no interior do tanque; 
Nota: 

O sulfeto de ferro, também chamado de sulfeto ferroso, é um composto químico de 
fórmula FeS. O sulfeto de ferro, resultado da corrosão do aço pelo Enxofre presente 
(Fe + S → FeS) no produto armazenado, se deposita na superfície interna em forma 
de pó e é pirofórico, isto  é, se inflama espontaneamente,  na abertura do tanque 
para limpeza e manutenção, em presença do ar.  

b. Superfície quente causada por descarga elétrica atmosférica sobre o tanque; 
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c. Execução de serviço de soldagem próxima ao tanque; 
d. Eletricidade estática. 

 
As ocorrências de incêndios em tanques são, na maioria dos casos, causadas por eletricidade 
estática ou por descargas elétricas atmosféricas. 
Uma causa importante de acidentes com fogo interno e explosão é o centelhamento no interior 
do tanque, entre os acessórios e a superfície do produto.  
A equalização do potencial elétrico em toda a superfície metálica do tanque é a forma de impedir 
o centelhamento e a outra condição é o aterramento elétrico do tanque. 
 
No interior do tanque, normalmente, o líquido está com potencial elétrico positivo e as partes 
metálicas com potencial negativo, por isso, se o líquido não for bom condutor de eletricidade, 
pode acontecer o centelhamento ou faísca.  

 
Ilustração da descarga elétrica por energia eletrostática no interior de um tanque 

 
A possibilidade da descarga elétrica, entre a superfície do líquido e os componentes do tanque 
(costado, suportes do teto, projeções internas de tubos e instrumentos metálicos, ou objetos 
flutuantes) imersos no espaço de vapor, é um risco sempre presente. 
A análise da segurança da operação deve ser tão mais rigorosa quanto mais próxima estão as 
condições de operação do fluido armazenado, dos limites de inflamabilidade da mistura vapor + 
ar esperada no espaço de vapor, sobre a superfície do produto.  
É recomendável que a temperatura do produto armazenado seja inferior ou superior ao seu 
ponto de fulgor em pelo menos 15ºC a 20ºC. 
  
A carga eletrostática deve escoar continuamente do líquido carregado eletricamente, isto é, 
haver a dissipação imediata da energia, caso contrário há a acumulação de carga elétrica.  
A tendência da carga elétrica gerada em um liquido dissipar-se é função de: 

a. Condutividade do liquido; 
b. Condutividade do reservatório que o contém; 
c. Capacidade de o reservatório drenar a carga transferida, isto é, efetividade do 

aterramento elétrico.  
 
5.3.1. Condutividade elétrica do líquido armazenado 
Em um reservatório metálico, bom condutor e bem aterrado, a capacidade de dissipar a carga 
elétrica gerada no liquido é, pois, função somente da condutividade do líquido. 
Se a condutividade elétrica do líquido é baixa, menor que 50 pS/m, há a geração de cargas 
eletrostáticas por fricção do líquido, no duto ou tubulação de entrada, sendo necessário adicionar 
aditivo anti-eletroestatico para aumentar a condutividade do fluido. 
Nota:  
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A publicação Norma API RP 2003-Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and 
Stray Currents estabelece que em líquidos de condutividade acima de 50 pS/m, as cargas 
eletrostáticas se dissipam tão rápido quanto elas são geradas.  

 
Geralmente, líquidos com condutividade maior que 50 pS/m não acumulam carga estática se o 
reservatório é metálico e bem aterrado, pois a carga é dissipada logo que gerada..  
 
Verificar a condutividade elétrica do líquido armazenado conforme tabela da Norma API RP 2003 
a seguir. 
 

 
Condutividade de principais líquidos oriundos do petróleo, conforme API RP 2003 
 
Nota:  

A condutividade elétrica consiste na habilidade do produto líquido em dissipar cargas eventualmente 
geradas durante a transferência do produto.  
Um Picossiemens por metro (pS/m) é uma fração decimal da unidade SI  de condutividade elétrica: 
Siemens por metro: 1 pS/ m = 10-12 S/m. 

 
A equalização do potencial elétrico em toda a superfície metálica do tanque é a forma de impedir 
o acúmulo localizado de carga eletrostática e o risco de centelhamento. 
 
Há certas partes ou componentes metálicos que se projetam ao interior do tanque, que podem 
promover a faísca ou centelha. São chamados de “promotores ou facilitadores de centelha” e é 
qualquer objeto condutor, aterrado ou não, que se projeta no interior do espaço com vapor do 
tanque, suficientemente próximo e acima da superfície do líquido que está subindo ou 
estacionado.  Por exemplo:  
a- Perfis tipo “debris” ou dispositivos de auxiliares de fabricação e montagem do tanque, dentro 
do reservatório;  
b- Poços de termopares de temperatura, bóia e dispositivo de fixação de indicador de nível, 
sensores de nível alto e tomadas de amostradores;  
c- Fitas de medição de nível, garrafas de amostragem ou termômetros que são introduzidos no 
espaço com vapor do tanque.  
Estes “promotores ou facilitadores de centelha” devem também estar conectados eletricamente à 
superfície metálica do tanque.  
Como, normalmente, o líquido está carregado positivamente e as partes metálicas do tanque, 
negativamente, podem acontecer as centelhas.  
 
Caso a condutividade elétrica do produto seja suficientemente alta, as cargas eletrostáticas são 
dissipadas rapidamente, para o costado e daí para a malha de aterramento do tanque, evitando 
o seu acúmulo e minimizando o risco potencial de incêndio durante o manuseio e a transferência 
do produto líquido.  
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Quanto mais baixa for a condutividade elétrica menor habilidade terá o produto de dissipar as 
cargas elétricas e por isto maior será o risco de incêndio devido à geração e descarga da 
eletricidade estática.  
Para aumentar a condutividade elétrica do produto há aditivos dissipadores de cargas estáticas, 
logo sistemas de injeção de dissipador devem ser instalados em tanques que armazenam 
produtos líquidos inflamáveis ou combustíveis.  
Nota: 

A condutividade elétrica tem sido utilizada no controle de segurança de combustíveis.  
No querosene de aviação-QAV, geralmente são adicionados aditivos dissipadores estáticos, para 
prevenir ignição a partir de descargas elétricas durante o reabastecimento de aeronaves.  
No óleo diesel, o valor mínimo de condutividade elétrica é de 50 pS/m para que não seja criada uma 
descarga estática. Porém, com o diesel de baixo teor de enxofre (DBTE) que tem sido utilizado, a 
remoção de enxofre tende a diminuir a condutividade elétrica. Assim, se tem especificado aditivo 
específico para aumentar a condutividade elétrica do óleo diesel a valores aceitáveis acima de 50 
pS/m. 
 

5.3.2. Equalização do potencial elétrico do tanque 
É fundamental garantir a equalização elétrica através da conexão eletromecânica de todos os 
componentes internos e externos do tanque, com o costado ou teto do tanque, inclusive das 
tubulações conectadas aos bocais.     
A continuidade da ligação elétrica entre os flanges de bocais de tubulações e de acessórios é 
outro fator a considerar. A ligação elétrica dos flanges, apesar do isolamento dado pela junta de 
vedação, é assegurada pelos parafusos e porcas. 
No entanto, se os parafusos estiverem pintados ou revestidos, a ligação elétrica fica prejudicada. 
Nesta situação ou se remove completamente toda a tinta dos estojos e porcas (mais seguro), ou 
se instala arruelas lisas com fio elétrico soldado, em ambas os lados da ligação flangeada, em 
pelo menos dois dos estojos.      
Portanto, a verificação periódica da continuidade da ligação elétrica dada pelos parafusos e 
pelos cabos especialmente interligados (caso de instrumentos e de tubulações internas), é 
fundamental. 
 
As seguintes precauções devem ser atendidas, para a garantia da equalização e impedimento 
de centelhas e faíscas no tanque: 

a. As tubulações externas ligadas aos bocais do tanque devem ser eletromecanicamente 
conectadas ao tanque e serem eletricamente contínuas e ligadas a um sistema de 
aterramento elétrico; 
b. Os demais bocais ligados a acessórios, instrumentos, tubos que se projetam para o     
interior do tanque, amostradores de produto, medidores de temperatura e de nível, 
agitadores e misturadores, que não são ligados a tubulações externas, logo sendo possíveis 
fontes promotoras de centelhamento, conforme API RP 2003 devem ter ligação 
eletromecânica com o costado ou teto do tanque; 
c. A tampa removível de acessórios como escotilhas, bocas de visita, dispositivos de alívio 
de pressão e outras aberturas, que existem no teto, deve ser eletricamente conectada ao 
teto, para evitar a geração de faíscas de eletricidade estática ao ser removida para abertura 
do acessório. 
d. Prover a conexão eletromecânica com o tanque de componentes ou internos flutuantes 
na superfície do produto, como sucção flutuante, flutuador ou bóia de medição de nível. 
e. Manter em boas condições físicas todas as conexões para equalização do potencial 
elétrico do tanque. 
f. Para as ligações eletromecânicas usar cabos elétricos, não usar correntes metálicas para 
essa finalidade. 

 
5.3.3. Medidas para prevenir a geração da carga eletrostática 

 O início do bombeamento do produto para o tanque deve ser lento, com velocidade da 
ordem de 1m/s, para evitar a formação de esguichos, névoas e causar a mínima agitação dos 
sedimentos no fundo do tanque. 
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 O bocal de entrada deve estar o mais próximo possível do fundo do tanque, e o 
enchimento lento deve prolongar-se até uma altura de líquido, acima do bocal, equivalente a 
duas vezes o diâmetro do bocal. De forma alguma usar bocal elevado, descarregando sobre a 
superfície do líquido. 
 Após este enchimento inicial, a velocidade de fluxo máxima deve ser da ordem de 7 a 
10m/s. 
 Evitar o bombeamento multifásico com sólidos, bolsões de ar ou água dispersos no 
fluido. 
 A limpeza das tubulações e dos dutos deve ser com água ou vapor d’água, nunca utilizar 
ar comprimido. 
 O uso de misturadores mecânicos ou de jato (de ar ou de vapor) não é permitido, 
enquanto não estiverem submersos no líquido, pois pode gerar carga eletrostática na 
superfície, pela movimentação do produto.  
 Usar tubo difusor na entrada de produto no interior do tanque que evita a entrada em 
forma de jato de líquido. 

 
5.3.4. Tubo difusor ou acalmador na entrada de produto no interior do tanque  
O bocal de entrada deve estar o mais próximo possível do fundo do tanque. 
De forma alguma usar bocal elevado, descarregando sobre a superfície do líquido. 
É recomendável usar tubo difusor na entrada de produto, no interior do tanque, pois, evita a 
entrada em forma de jato de líquido. 
Difusor é um tubo com rasgos (”slots”) conectado ao bocal de entrada do líquido, se estendendo 
até no mínimo o centro do tanque, com o mesmo diâmetro da tubulação de entrada, para 
distribuir e acalmar a entrada do líquido no tanque, que evita a entrada em forma de jato de 
líquido. 
 

 
Tubo difusor ou acalmador na entrada de produto 
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5.3.5.  Medidas para prevenir a acumulação de eletricidade estática 

 Adicionar aditivo anti-eletroestatico para aumentar a condutividade do fluido. 
 Providenciar e manter em boas condições a equalização do potencial elétrico do tanque. 

 
5.3.6.  Medidas para evitar a centelha 

 Garantir a conexão eletromecânica de todos os componentes do tanque, com o costado 
do tanque, particularmente dos internos.         
 Prover a ligação elétrica com o tanque de componentes ou internos flutuantes na 
superfície do produto, como sucção flutuante, flutuador ou bóia de medição de nível.       
 Deixar o tanque em repouso durante algum tempo (mínimo de 30 minutos), para permitir 
a dissipação de cargas eletrostáticas, antes de se introduzir objetos, tais como trenas de 
medição, termômetros e coletor de amostras, pois durante a operação de enchimento do 
tanque uma carga eletrostática pode acumular-se sobre o produto. Este tempo de repouso 
não é necessário quando se utiliza escotilha de medição e amostragem com poço de metal 
perfurado, conectado ao fundo e ao topo do tanque, para se fazer as coletas de amostras e 
as medições. 
 Os dispositivos para coleta de amostra e de medição devem ser completamente 
condutivos ou completamente não condutivos, tanto o dispositivo como o cabo de suspensão. 
Os dispositivos condutores devem ser eletricamente conectados à escotilha de medição do 
tanque, durante o uso.  
 No caso de medição automática de nível com flutuador ou boia, as guias devem ser de 
material condutivo e eletromecanicamente conectadas ao tanque.   

          
5.3.7.  Medidas para evitar atmosfera inflamável no espaço de vapor do tanque 

 Verificar a faixa dos limites de inflamabilidade da mistura vapor + ar, do produto no 
espaço de vapor do tanque, em função da pressão de vapor e da temperatura de 
armazenamento (Norma API RP-2003 Fig. 2), para definir as condições do armazenamento. 
 Dispersar os gases e vapores, inertizando a atmosfera do espaço de vapor, com 
Nitrogênio, CO2 ou outro gás inerte. 
 Prover o tanque de um sistema fechado de recolhimento dos gases e vapores emanados 
pelo produto, para reprocessamento ou queima em local seguro. 

 
5.3.8.  Medidas para purga e limpeza de tanques para manutenção 
Os procedimentos e métodos para purga do vapor contido no volume interno do tanque e 
substituição por ar ou gás inerte, e limpeza com vapor, água ou solvente, podem ser 
encontrados na norma API Publication 2015. 
Durante a limpeza do tanque com jato abrasivo é gerada uma carga eletrostática pelo fluxo 
dentro da bomba e da mangueira. Por isso, deve ser providenciada uma ligação elétrica entre o 
bocal do jato e a superfície sendo limpa, que deve estar aterrada. 
Outra precaução é que a malha metálica externa da mangueira não gere centelhas entre a 
mangueira e os objetos metálicos no solo. 
 

5.4. Proteção contra descargas elétricas atmosféricas 
Nos tanques de teto fixo, externamente, há presença permanente de gases e vapores 
inflamáveis, o que acarreta a classificação dessas áreas como zona crítica. 
Na ocorrência das tempestades com descargas atmosféricas, o tanque estará sujeito à descarga 
elétrica direta (suficiente para fundir e perfurar superfícies metálicas de baixa espessura ou gerar 
ponto quente), ou à descarga vizinha ou indireta, que induz corrente elétrica no tanque, 
ocasionando centelhas ou faiscamento interno, em partes que não estejam eletricamente ligadas 
ao tanque. 
Ambas podem levar à ignição e à explosão de misturas inflamáveis presentes no tanque. 
 
As maiores e menores frequências de descargas atmosféricas de uma região, da superfície 
terrestre, são dadas pelo Índice Isoceráunico, que quanto maior, estatisticamente maior é a 
frequência das descargas elétricas na região e maior o risco do tanque ser atingido. 
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Nota: 
Índice ceráunico é, por definição, o número de dias de trovoada, em determinado lugar, por ano.  

 
5.4.1.  Presença de correntes elétricas no teto 
A presença de correntes elétricas no teto pode ter origem em raios que atingem diretamente o 
teto, porém são mais frequentes as devidas à indução no teto, provocada por queda de raio 
próximo ao tanque. 
 
Quando uma descarga atmosférica atinge um tanque, podem acontecer: 

 A condução da corrente da descarga atmosférica por partes metálicas do tanque 
(inclusive partes do SPDA-Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, se 
existir) sem causar nenhum problema; 

 Perfurações e consequentemente incêndio e/ou explosões; 
 A geração de pontos quentes sem perfuração, mas com consequentemente incêndio 

e/ou explosões; 
Nota: 

Conforme a Norma ABNT NBR 5419 ponto quente é o aquecimento em uma chapa no 
lado oposto ao ponto de impacto e susceptível de causar inflamação de gases ou 
vapores em áreas classificadas. 

 Descargas em pontos críticos do tanque (partes isolantes, sensores, fiações, etc.), 
devido à diferença de potenciais criada pela passagem da corrente da descarga 
elétrica ou por efeitos de indução desta corrente; dando início a incêndios e/ou 
explosões.  

 
 SPDA-Proteção contra descargas atmosféricas 
A corrente de uma descarga elétrica atmosférica se desloca pela superfície superior do teto  
metálico, quando ele é eletricamente condutor, isto é, um captor natural de raios.  
Pela Norma brasileira ABNT NBR 5419 o teto metálico é um captor natural, no caso de  
ser atingido por raios, se for fabricado de material metálico, com espessura acima da  
mínima indicada na Norma e não for revestido de material isolante elétrico. 
Quando qualquer dessas condições não são atendidas, é necessário instalar-se um SPDA. 
O SPDA, sistema de proteção externa contra descargas atmosféricas, é uma estrutura sobre o 
tanque em que são instalados componentes captores conectados ao tanque, de forma a evitar 
que a descarga atmosférica atinja o tanque. 
Um SPDA é composto em subsistemas: mastros captores, descida e  aterramento.  
O subsistema mastros captores tem a função de receber a descarga atmosférica, ou seja, 
impedir que o raio caia sobre a área protegida pelo SPDA.  
O subsistema de descida conduz a corrente de descarga dos captores até o aterramento.  
No aterramento, a corrente de descarga é dissipada para a terra. 
Os mastros captores devem ser fixados com boa área de contato com a chapa do teto do tanque 
e são interligados.com o costado. 
Do costado as correntes elétricas são drenadas para a malha de aterramento elétrico. 
O objetivo é que com a passagem da corrente da descarga atmosférica, não ocorra geração de 
pontos quentes, perfuração ou danos na chapa.  
 
Com relação ao teto fixo, ele está sujeito à descarga elétrica direta (suficiente para fundir e 
perfurar superfícies metálicas de baixa espessura), ou à descarga vizinha ou indireta, que induz 
corrente elétrica no tanque, ocasionando centelhas ou faiscamento interno, em partes que não 
estejam eletricamente ligadas ao tanque. 
Ambas podem levar à ignição e à explosão de misturas inflamáveis presentes no tanque. 
 
A corrente de uma descarga elétrica  atmosférica se desloca apenas pela superfície superior do 
teto metálico.  
Porém, quando o teto é construído totalmente por material isolante elétrico ou revestido 
externamente de isolante elétrico ou tem metal insuficiente para ser um condutor de raios, pode 
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ser necessário instalar condutores metálicos de raios por cima do tanque, ligados ao topo do 
costado com saída para a rede de aterramento elétrico, para evitar danos por raios ao tanque. 
 
O teto metálico do tanque é considerado um captor natural dos raios atmosféricos e a corrente 
elétrica do raio se desloca apenas pela superfície superior do teto metálico, em direção à borda 
do teto e passa através do costado até a malha de aterramento.  
Porém, caso haja algum revestimento isolante elétrico sobre o teto, ele não desempenha 
nenhum papel no processo de transferência de correntes elétricas no tanque para o sistema de 
aterramento.  
Nota: 

Conforme a Norma brasileira ABNT NBR 5419-3 Proteção contra descargas atmosféricas,  
Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida, o teto metálico só é considerado um captor 
natural, no caso de ser atingido por raios, se atender as seguintes condições: 
 a) chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que:  
— a continuidade elétrica entre as diversas partes seja feita de forma duradoura (por exemplo, solda 
forte, caldeamento, frisamento, costurado, aparafusado ou conectado com parafuso e porca);  
— a espessura da chapa metálica não seja menor que o valor fornecido na Tabela a seguir: 

     
— elas não sejam revestidas com material isolante. 
Nota da NBR 5419: 
1 mm de asfalto, 0,5 mm de PVC ou camada de pintura para proteção contra corrosão ou com função 
de acabamento não são considerados como isolante para correntes impulsivas. 
 

Quando o teto flutuante for revestido de material isolante elétrico, o tanque é considerado como 
não condutivo. Nessa situação, não é um bom condutor das descargas elétricas, sendo 
necessário instalar um SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou seja, 
para-raios, por cima do tanque e ligado ao topo do costado, para drenar as descargas 
atmosféricas para o sistema ou malha de aterramento do tanque.  
O projeto de sistemas condutores de para-raios é descrito nas Normas ABNT NBR 5419 e NFPA 
780. 
 
Pela Norma ABNT NBR 5419 os tanques de teto metálico fixo são considerados autoprotegidos, 
na ocorrência de descargas elétricas atmosféricas, desde que contemplem simultaneamente os 
seguintes requisitos: 

1. Todas as juntas entre as chapas metálicas do teto, costado e fundo, devem ser soldadas; 
2. As tubulações externas ligadas aos bocais do tanque devem ser conectadas a um 

sistema de aterramento elétrico. 
3. Todas as tubulações que penetram no tanque devem ser eletromecanicamente ligadas a 

ele no ponto de entrada, de modo a assegurar equalização de potencial. 
4. Os demais bocais ligados a acessórios, instrumentos, tubos que se projetam para o 

interior do tanque, amostradores de produto, medidores de nível, agitadores e 
misturadores, que não são ligados a tubulações externas, logo sendo possíveis fontes 
promotoras de centelhamento, conforme Norma API RP 2003, devem ter ligação 
eletromecânica com o costado ou teto do tanque. 

5. Nos bocais ligados a acessórios, instrumentos, amostradores do produto, deve haver 
ligação elétrica com o costado ou teto do tanque. 
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6. Prover a conexão eletromecânica com o tanque de componentes ou internos flutuantes 
na superfície do produto, como sucção flutuante, flutuador ou bóia de medição de nível. 

7. Os respiros, válvulas de alívio e demais aberturas que possam desprender vapores 
inflamáveis devem ser providos de dispositivo tipo corta-chamas. 

8. Os motores elétricos de misturadores e agitadores devem ter aterramento independente. 
9. O teto fixo deve ter uma espessura mínima de 4mm, em qualquer região do teto, e deve 

construído de chapas totalmente soldadas e ser soldado ao costado do tanque. 
10. O tanque deve estar devidamente aterrado para propagar a descarga elétrica para o solo. 
11. O teto fixo não deve ter revestimento com material isolante elétrico. 

Nota: 
Conforme a Norma ABNT NBR 5419, “1 mm de asfalto, 0,5 mm de PVC ou camada de 
pintura para proteção contra corrosão ou com função de acabamento não são 
considerados com o isolante para correntes impulsivas.". 

12. O teto fixo de aço Carbono ou aço Inoxidável deve ter uma espessura de chapa mínima 
de 4 mm, para prevenir o ponto quente e impedir perfuração, em qualquer região do teto, 
devido à incidência de descarga elétrica atmosférica, e deve ser construído de chapas 
totalmente soldadas. 

 
Nota:  

Em caso de teto fixo de domos geodésico de Alumínio, a espessura mínima das 
chapas de Alumínio, conforme Norma brasileira ABNT NBR 5419, deve ser de 7 mm. 
Devido à baixa espessura das chapas de Alumínio, da cobertura geodésica, que 
acarreta o risco de perfuração e ponto quente, se atingida por raio, se deve utilizar um 
Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas-SPDA, de proteção suplementar 
contra raios, para os domos geodésicos. 

13. Manter em boas condições físicas todas as conexões para equalização do potencial 
elétrico do tanque. 

 
Se o tanque não satisfizer qualquer desses itens ele não pode ser considerado autoprotegido. 
Há, pois necessidade de se avaliar o risco do tanque, conforme o procedimento da Norma NFPA 
780 e verificar se o tanque precisa de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA), do tipo “captores externos ou para-raios”. Caso um SPDA seja requerido, atender às 
prescrições da Norma ABNT NBR 5419 para projeto e instalação. 
 
Como muitos tanques de armazenamento, em parques de tancagem de refinarias e terminais 
petrolíferos, têm isolamento térmico, tanto no costado como no teto, fixo ou flutuante, é 
necessário avaliar, antes da aplicação, se os materiais a serem utilizados como isolantes 
térmicos, também apresentam características de isolante elétrico. 
 
5.4.2.  Causas de explosões por descarga elétrica atmosférica 
A maioria das explosões causadas por descarga elétrica atmosférica é atribuída a: 
a.- Aberturas do teto deixadas abertas, como por ex. escotilhas de medição; 
b.- Respiros abertos e Válvulas de alívio de pressão e vácuo sem corta-chamas; 
c.- Furos ou áreas de baixa espessura, menor que 4 mm, no teto do tanque. 
 
Daí, as medidas de segurança preventiva a serem implementadas são: 
a.- Garantir que todas as escotilhas de medição e bocas de visita do  teto estão fechadas; 
b.- Assegurar o bom estado de manutenção do teto do tanque; 
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c.- Manter corta-chama nos respiros para a atmosfera e nas válvulas de alívio de pressão e 
vácuo sobre o teto, para evitar a propagação de chama para o interior do tanque; 
d.- Não proceder o enchimento ou o esvaziamento do tanque durante os períodos de 
tempestades com descargas atmosféricas. 
 
5.4.3.  Aterramento elétrico do tanque 
O tanque deve ser convenientemente aterrado eletricamente. 
Os tanques devem ser aterrados para escoamento para a terra das correntes elétricas de 
descargas atmosféricas, bem como para evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas, que possam 
causar centelhamento, e conforme a Norma ABNT NBR 5419: 

 
Tanques metálicos, em contato direto com o solo e conectados a um sistema de tubulações 
aterrado, têm demonstrado ser suficientemente seguros para propagar a descarga elétrica 
atmosférica para o solo. 
Conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 5419 um tanque de armazenamento, cilíndrico vertical, 
é considerado naturalmente aterrado se está apoiado sobre o solo, ou sobre base de concreto, e 
tem no mínimo 6 m de diâmetro, ou está apoiado sobre revestimento betuminoso e tem no 
mínimo 15 m de diâmetro. 
Outra condição em que a Norma NBR 5419 considera o tanque aterrado é quando o tanque está 
acoplado eletromecanicamente a uma rede de tubulações eletricamente contínuas e aterradas. 
Uma característica a ser considerada é a resistividade do solo: quanto mais elevada, mais 
improvável o aterramento elétrico natural.  
Quando for necessário o aterramento, o tanque deve ser conectado a um sistema de malha-de-
terra metálica que atenda às exigências da norma NBR 5419, em pelo menos dois pontos do 
costado, com solda exotérmica e cabo isolado. 
 
O tanque é considerado inerentemente aterrado para a dissipação de cargas elétricas, 
independente do tipo de fundação, direta, sobre concreto ou sobre asfalto, desde que as 
seguintes precauções são atendidas: 
a) As tubulações externas, ligadas aos bocais do tanque, devem ser eletromecanicamente 
conectadas ao tanque e serem eletricamente contínuas e ligadas a um sistema de aterramento 
elétrico; 
b) Os demais bocais ligados a acessórios, instrumentos, tubos que se projetam para o interior do 
tanque, amostradores de produto, medidores de nível, agitadores e misturadores, que não são 
ligados a tubulações externas, e têm o risco de serem possíveis fontes promotoras de 
centelhamento, devem ter ligação eletromecânica com o costado ou teto do tanque; 
c) Os motores elétricos de misturadores e agitadores devem ser aterrados, independentemente. 
d) A continuidade da ligação elétrica entre os flanges de bocais de tubulações e de acessórios 
deve ser garantida. 
Nota: 

A ligação elétrica dos flanges, apesar do isolamento dado pela junta de vedação, é assegurada 
pelos parafusos e porcas. 
No entanto, se os parafusos estiverem pintados, ou revestidos a ligação elétrica fica prejudicada. 
Nesta situação ou se remove completamente toda a tinta dos estojos e porcas (mais seguro), ou se 
instala arruelas lisas com fio elétrico soldado, em ambas os lados da ligação flangeada, em pelo 
menos dois dos estojos.     
Portanto, a verificação periódica da continuidade da ligação elétrica dada pelos parafusos e pelos 
cabos especialmente interligados (caso de instrumentos e de tubulações internas), é 
importantíssima. 

 
A inspeção e a revisão periódica do estado físico das ligações eletromecânicas e da 
resistividade do solo no local do aterramento elétrico são fundamentais. 
Para as interligações eletromecânicas usar cabos elétricos, não usar correntes metálicas para 
essa finalidade. 
 

6. Situações mais comuns de risco para o tanque de teto fixo 
Há algumas situações em que o tanque de teto fixo apresenta maior risco: 
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 Risco de situações operacionais rotineiras; 
 Operar tanques com teto furado e/ou com regiões de baixa espessura. 
 

6.1.  Risco de situações operacionais rotineiras 
      Recomendação: 

e. Garantir que a escotilha de medição de nível e as bocas de visita no teto estão fechadas. 
f. O início do bombeamento do produto para o tanque deve ser lento, velocidade da ordem 

de 1m/s, para evitar a formação de esguichos, névoas e causar a mínima agitação dos 
sedimentos e da água no fundo do tanque, até que o bocal de entrada esteja imerso no 
líquido em até 2 vezes o diâmetro nominal do bocal. 

g. Evitar o bombeamento multifásico com sólidos em suspensão, bolsões de ar e água 
      dispersos no fluido. 
h. A prática de limpar a linha de enchimento com ar comprimido é proibida para os casos de 

produtos inflamáveis ou combustíveis. 
i. O uso de misturadores ou agitadores mecânicos ou de jato (de ar ou de vapor), para 

“blending” em serviço, deve ser evitado. 
j. Os dispositivos para medição e coleta de amostra devem ser completamente condutivos 

ou completamente não condutivos, tanto o dispositivo como o cabo de suspensão.  
Os dispositivos condutores devem ser eletricamente conectados à escotilha de medição 
do tanque, durante o uso. A tampa da escotilha deve estar conectada ao tanque com 
cabo elétrico. 
No caso de medição automática de nível com flutuador ou bóia, as guias devem ser de 
material condutivo e eletromecanicamente conectado ao tanque.   

k. Os procedimentos e métodos para purga, de vapores e gases contidos no volume  
      interno do tanque e limpeza com vapor, água ou solvente, podem ser encontrados na  
      norma API Std 2015 Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum. Storage  
      Tanks...            
l. Deixar o tanque em repouso durante algum tempo (mínimo de 30 minutos), para permitir 

a dissipação de cargas eletrostáticas, antes de se introduzir objetos, tais como trenas de 
medição, termômetros e coletor de amostras, pois durante a operação de enchimento do 
tanque uma carga eletrostática pode acumular-se sobre o produto. 

m. Na manutenção, durante a limpeza do tanque com jato abrasivo é gerada uma carga  
           eletrostática pelo fluxo dentro da bomba e da mangueira. Por isso, deve ser  
           providenciada uma ligação elétrica entre o bocal do jato e a superfície sendo limpa, que 
           deve estar aterrada. 
           Outra precaução é que a malha metálica externa da mangueira não gere centelhas  
           entre a própria mangueira e os objetos metálicos no solo. 
        
6.2.  Risco de operar o tanque com teto furado e/ou com regiões de baixa espessura  
        A operação de tanques com teto, apresentando furos ou regiões de baixa espessura, 

inferiores a 4 mm, é proibido pela norma ABNT NBR-5419 para teto fixo, pois há risco das 
descargas elétricas atmosféricas furarem ou causarem ponto quente e resultar em fogo 

.     Recomendação: 
 Assegurar o bom estado de manutenção do teto do tanque, avaliando-o com 

inspeções e manutenções periódicas. 
 

7. Proteção contra fogo  
Conforme a literatura especializada as principais causas mais frequentes, relacionadas à ignição 
seguida de explosão de misturas (hidrocarbonetos + ar), dentro de um tanque de 
armazenamento de líquidos inflamáveis ou combustíveis são: 

a. Presença de sulfeto pirofórico no interior do tanque; 
  Nota: 

O sulfeto de ferro, também chamado de sulfeto ferroso, é um composto químico de fórmula 
FeS. O sulfeto de ferro, resultado da corrosão do aço pelo Enxofre presente (Fe + S → FeS) 
no produto armazenado, se deposita na superfície interna em forma de pó e é pirofórico, isto  
é, se inflama espontaneamente em presença do ar.  
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b. Superfície quente causada por descarga elétrica atmosférica sobre o tanque; 
c. Execução de serviço de soldagem próxima ao tanque; 
d. Eletricidade estática. 

 
 Risco das descargas atmosféricas 

A descarga atmosférica pode ser a fonte de ignição da nuvem de vapor ou gás, que se acumula 
sore o teto fixo, sem necessidade de atingir a chaparia, ou seja, qualquer tipo de energia que 
excite as moléculas do produto inflamável ou combustível. Isso inclui as ondas eletromagnéticas 
de indução de descargas elétricas atmosféricas, próximas ao tanque. 
 
Na ocorrência das tempestades com descargas atmosféricas, o tanque está sujeito à descarga 
elétrica direta (suficiente para fundir e perfurar superfícies metálicas de baixa espessura ou gerar 
ponto quente), ou à descarga vizinha ou indireta, que induz corrente elétrica no tanque, 
ocasionando centelhas ou faiscamento interno, em partes que não estejam eletricamente ligadas 
ao tanque. Ambas podem levar à ignição e à explosão de misturas inflamáveis presentes no 
tanque. 

 
 Risco de perfuração e chapa quente 

Outra fonte da ignição é a perfuração e o ponto quente gerado quando a superfície de alguma 
chapa do teto é atingida pelo raio.  
 
Para evitar isso, a Norma NFPA-780 recomenda espessura, da chaparia do teto fixo, mínima de 
5 mm (3/16"). Já a nossa Norma ABNT NBR-5419 recomenda o mínimo de 4 mm. 
 

 Risco de centelhamento por energia eletrostática 
Se no interior do tanque há alguma tubulação ou acessório ou promotor ou facilitador de 
centelha, que não está conectado eletricamente ao costado ou teto do tanque, há sempre o risco 
de surgir uma centelha ou faísca por energia eletrostática. 
 

 Risco da mistura ar+vapor e gás estar na faixa estequiométrica 
Ainda há a variável da mistura estequiométrica ar+vapor ou gás que possa iniciar a ignição.  
 
Quando o tanque está sendo esvaziado, há a entrada do ar atmosférico no tanque e, 
provavelmente, a mistura ar+vapor de hidrocarboneto no interior do tanque estará pobre. 
Porém, com o costado exposto, ao ser aquecido pela radiação solar, transmite mais calor para a 
massa de produto armazenado, acarretando aumento da evaporação, e a mistura se vai 
tornando mais rica.  
 
Com o enchimento pela entrada de líquido o nível sobe e há o efeito de pistão e turbulência, que 
empurram o vapor para cima do teto fixo. 
Em condições normais, com o efeito do vento, a mistura pode estar pobre ou rica, porém em 
algum lugar sobre o teto a mistura será a ideal, ou seja, na faixa. Estequiométrica. 
 
É importante, pois, para definir as condições do armazenamento, verificar a faixa dos limites de 
inflamabilidade da mistura vapor + ar, do produto no espaço de vapor do tanque, em função da 
pressão de vapor e da temperatura de armazenamento. 
A Norma API RP 2003 estabelece a condição de risco de início da ignição das misturas com 
hidrocarbonetos é conforme o gráfico a seguir. 
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Relação aproximada entre temperatura, pressão de vapor Reid e limites de inflamabilidade de 
produtos petrolíferos ao nível do mar- Figura 2 da Norma API RP 2003 

 
A prevenção e o combate ao fogo, no interior do tanque, são conseguidos com os aplicadores ou 
injetores de espuma, sobre o espaço de vapor entre o líquido armazenado e teto fixo 
Para a proteção contra fogo, em tanques de teto fixo, devem ser observados os critérios da 
Norma ABNT NBR 17505-7 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, parte 7 
Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques estacionários, e o 
sistema deve ser dimensionado conforme a norma NFPA 11- Standard for Low-, Medium-, and 
High-Expansion Foam. 

A Norma API RP 2003 Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray 
Currents especifica as medidas importantes para prevenir incêndios causados por eletricidade 
estática ou por descargas elétricas atmosféricas. 

E a Norma API RP 2021 Management of Atmospheric Storage Tank Fires apresenta algumas 
recomendações para avaliação de acidentes ocorridos com tanques, bem como uma listagem de 
itens para investigações. Esta publicação é baseada na experiência de usuários e enfatiza o 
planejamento, a preparação, a estratégia e as diretrizes táticas, para o combate de incêndio em 
tanques de armazenamento atmosférico, de líquido inflamável e combustível. É ainda fornecido 
um esquema da análise dos agentes químicos de combate a incêndio, com ênfase na espuma. 

 
Para controlar o aquecimento do tanque, que leva à vaporização do líquido armazenado, quando 
submetido à exposição a fogo externo, as medidas comumente assumidas são: 

a. Isolar a superfície do líquido, para reduzir a evaporação, usando linhas e câmaras de 
injeção de espuma aerada no interior do tanque, para o abafamento do fogo, 
dimensionadas conforme a Norma Petrobras N-1203. 
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Injeção de espuma aerada sobre a superfície do líquido armazenado 

 

 
Injeção ou aplicadores de espuma em tanque de teto fixo conforme Norma NFPA® 11 - Standard for 

Low-, Medium-, and High-Expansion Foam. 
 

b. Instalar sistema de anéis de tubulação com “sprinklers” de água, para resfriamento do 
costado e teto do tanque contra a radiação de fogo externo próximo, conforme Norma 
Petrobras N-1203. 
 

Para a proteção contra fogo, em tanques de teto fixo devem ser observados os critérios da 
Norma ABNT NBR 17505-7 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, parte 7 
Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com tanques estacionários e o 
sistema deve ser dimensionado de acordo com a norma NFPA 11- Standard for Low-, Medium-, 
and High-Expansion Foam. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. Resumo dos requisitos para os dispositivos de proteção de tanque de teto fixo 
8.1.1. Respiros abertos tanques de teto fixo 

 São usados quando o produto estocado tem ponto de fulgor igual ou superior a 60ºC. 
 
8.1.2. Válvulas de alívio de pressão e vácuo 

a. Aplicação 
 É de uso obrigatório quando o produto tem ponto de fulgor ≤ 60ºC. 
 Mesmo para produtos de ponto de fulgor superior a 60ºC, quando se deseja recuperar o 

vapor;  
 Quando, em qualquer caso, o produto é aquecido até temperatura igual ou acima de seu 

ponto de fulgor;  
 Quando o tanque é de pequena pressão conforme API Std 650 - Anexo F;  
 Quando o tanque tem selagem com gás inerte sobre o produto. 

 

 
 

b. Funções 
 Permitir a admissão da vazão de ar necessário durante o esvaziamento do tanque ou 

contração do volume de produto, nas variações de temperatura; 
 Permitir a saída dos vapores e gases durante o enchimento do tanque ou expansão do 

volume de produto, nas variações de temperatura, ou pela vaporização natural dos 
componentes mais voláteis do líquido armazenado; 

 Reduzir as perdas dos componentes voláteis do produto armazenado, que ao serem 
expelidos permanecem nas vizinhanças do tanque, criando as condições de risco de fogo 
e poluição do ambiente; 

 Não engolir chama de fogo externo, daí a importância de ser acoplada ao corta-chamas; 
 Resfriar o ar quente que penetra no tanque, em caso de esvaziamento durante fogo 

externo. 
 
8.1.3. Dispositivo corta-chamas (“flame arrester”) 

   Aplicação 
 No Respiro aberto e na Válvula de alívio de pressão e vácuo; 
 Em tanques usar os corta chamas para fim de linha, à prova de 

deflagração atmosférica e combustão contínua. 
 Finalidade  
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 Método seguro para reduzir o risco da entrada de chamas no interior do 
tanque, porém deve ser levado em conta na verificação da capacidade de 
alívio requerida para o tanque. 

 
8.1.4. Testes de determinação da capacidade de alívio ou Certificação de 3ª Parte “Type 
Approval” 

a. Válvulas de pressão e vácuo 
O fabricante deve providenciar a execução de testes para determinação da capacidade da vazão 
de alívio dos dispositivos de proteção, com ar ou gás, por um dos métodos previstos na Norma 
API Std 2000 “American Petroleum Institute Venting atmospheric and low-pressure storage tanks 
non refrigerated and refrigerated” 

b. Corta chamas, "flame arresters” 
O fabricante deve contratar a execução dos testes de certificação por 3ª parte, utilizando a 
Norma ISO 16852, Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use.  
 . 
8.1.5. Resumo das condições para emprego de Válvula de alívio de pressão, Respiro livre 
e 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 Chama fim-de-
linha certificado para deflagração atmosférica e combustão 
contínua (“end-of-line deflagration flame arrester and 
endurance burning”). 

> 60ºC (140ºF) Para tanque com espaço de vapor inflamável: 
Respiro Aberto + Corta chama fim-de-linha certificado para 
deflagração atmosférica e combustão contínua (“end-of-line 
deflagration flame arrester and endurance burning”). 
Para tanque sem espaço de vapor inflamável: 
Respiro aberto sem corta chama 

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 Anexo F, da 
Norma  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 tanque com Sistema 
de Recuperação de Vapor 
emitidos do tanque 

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

Condição de Emergência 
(“emergency venting”) 
Para tanque em que a 
ligação teto-costado é 
“não frágil” 

Tampa calibrada de emergência 
A proteção contra emergência indicada para tanque 
atmosférico de teto fixo é, preferencialmente, a ligação frágil 
entre o teto e o costado, que deve romper antes de qualquer 
solda ou componente do tanque, para o alívio do excesso de 
pressão.  
Quando o tanque é construído com “ligação frágil” não é 
necessário dispositivo adicional de emergência, porém 
quando a ligação teto-costado não é frágil é necessária a 
instalação de tampas de emergência. 

Produtos ultra viscosos Respiro livre sem corta chama 
Em tanques contendo líquido ultra viscoso, como asfalto, 
onde o risco de colapso do tanque, resultado de aderência 
(“sticking”) das paletas da válvula PV ou de obstrução da 
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colmeia do corta chama, por condensação e polimerização 
de vapores, é maior que a possibilidade de transmissão de 
chama para dentro do tanque. 

 
8.2. Causas de sobrepressão e vácuo a serem analisadas em tanques de teto fixo, 

conforme transcritos da Norma API Std 2000 
4.2 Causes of overpressure or vacuum 
4.2.1 General 
When determining the possible causes of overpressure or vacuum in a tank, consider the 
following: 
a) liquid movement into or out of the tank; 
b) tank breathing due to weather changes (e.g. pressure and temperature changes); 
c) fire exposure; 
d) other circumstances resulting from equipment failures and operating errors. 
There can be additional circumstances that should be considered but are not included in this 
International Standard. 
 
4.2.2 Liquid movement into or out of a tank 
Liquid can enter or leave a tank by pumping, by gravity flow or by process pressure. 
Vacuum can result from the outflow of liquid from a tank. Overpressure can result from the inflow 
of liquid into a tank and from the vaporization, including flashing of the feed liquid, that occurs 
because of the inflow of the liquid. 
Flashing of the feed liquid can be significant for feed that is near or above its boiling point at the 
pressure in the tank. See 4.3 for calculation methods. 
 
4.2.3 Weather changes 
Vacuum can result from the contraction or condensation of vapours that is caused by a decrease 
in atmospheric temperature or other weather changes, such as wind changes, precipitation, etc. 
Overpressure can result from the expansion and vaporization that is caused by an increase in 
atmospheric temperature or weather changes. See 4.3 for calculation methods. 
 
4.2.4 Fire exposure 
Overpressure results from the expansion of the vapours and vapourization of the liquid that occur 
when a tank absorbs heat from an external fire. See 4.3.3 for calculation methods. 
 
4.2.5 Other circumstances 
4.2.5.1 General 
When the possible causes of overpressure or vacuum in a tank are being determined, other 
circumstances resulting from equipment failures and operating errors shall be considered and 
evaluated. Calculation methods for these other circumstances are not provided in this 
International Standard. 
 
4.2.5.2 Pressure transfer vapour breakthrough 
Liquid transfer from other vessels, tank trucks and tank cars can be aided or accomplished 
entirely by pressurization of the supply vessel with a gas, but the receiving tank can encounter a 
flow surge at the end of the transfer due to vapour breakthrough. Depending on the pre-existing 
pressure and free head space in the receiving tank, the additional gas volume can be sufficient to 
overpressure the tank. The controlling case is a transfer that fills the receiving tank so that little 
head space remains to absorb the pressure surge. 
 
4.2.5.3 Inert pads and purges 
Inert pads and purges are provided on tanks to protect the contents of the tanks from 
contamination, maintain non-flammable atmospheres in the tanks and reduce the extent of the 
flammable envelope of the vapours vented from the tanks. An inert pad and purge system 
normally has a supply regulator and a back-pressure regulator to maintain interior tank pressure 
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within a narrow operating range. Failure of the supply regulator can result in unrestricted gas flow 
into the tank and subsequent tank overpressure, reduced gas flow, or complete loss of the 
gas flow. Failure closed of the back-pressure regulator can result in a blocked outlet and 
overpressure. If the back-pressure regulator is connected to a vapour-recovery system, its failure 
open can result in vacuum. 
 
4.2.5.4 Abnormal heat transfer 
Steam, tempered water and hot oil are common heating media for tanks whose contents it is 
necessary to maintain at elevated temperatures. Failure of a tank's supply control valve, 
temperature-sensing element or control system can cause an increase of heat input to the tank. 
Vaporization of the liquid stored in the tank can result in tank overpressure. 
Heated tanks that have two liquid phases present the possibility of a rapid vaporization if the 
lower phase is heated to the point where its density becomes lower than the density of the liquid 
above it. It is recommended to specify design and operating practices to avoid these conditions. 
If a tank maintained at elevated temperatures is empty, excessive feed vaporization can result 
when the tank is filled. If the temperature control system of the tank is active with the sensing 
element exposed to vapour, the tank's heating medium can be circulating at maximum rate with 
the tank wall at maximum temperature. Filling under such conditions can result in excessive feed 
vaporization. The excessive feed vaporization stops as soon as the walls have cooled and the 
fluid level covers the sensing element. 
For a tank with a cooling jacket or coils, liquid vaporization as a result of the loss of coolant flow 
shall be considered. 
 
4.2.5.5 Internal failure of heat-transfer devices 
Mechanical failure of a tank's internal heating or cooling device can expose the contents of the 
tank to the heating or cooling medium used in the device. In low-pressure tanks, it can be 
assumed that the flow direction of the heat transfer medium is into the tank when the device fails. 
Chemical compatibility of the tank contents and the heat transfer medium shall be considered. 
Relief of the heat-transfer medium (e.g. steam) can be necessary. 
 
4.2.5.6 Vent treatment systems 
If vapour from a tank is collected for treatment or disposal by a vent treatment system, the vent 
collection system can fail. This failure shall be evaluated. Failures affecting the safety of a tank 
can include back-pressure developed from problems in the piping (liquid-filled pockets and solids 
build-up), other equipment venting or relieving into the header or blockage due to equipment 
failure. An emergency venting device that relieves to atmosphere, set at a higher pressure than 
the vent treatment system, may be used if appropriate. 
 
4.2.5.7 Utility failure 
Local and plant-wide power and utility failures shall be considered as possible causes of 
overpressure or vacuum.  
Loss of electrical power directly affects any motorized valves or controllers and can also shut 
down the instrument air supply. Also, cooling and heating fluids can be lost during an electrical 
failure. 
 
4.2.5.8 Change in temperature of the input stream to a tank 
A change in the temperature of the input stream to a tank, brought about by a loss of cooling or 
an increase in heat input, can cause overpressure in the tank. A lower-temperature inlet stream 
can result in vapour condensation and contraction, which can cause vacuum. 
 
4.2.5.9 Chemical reactions 
The contents of some tanks can be subject to chemical reactions that generate heat and/or 
vapours. Some examples of chemical reactions include inadvertently adding water to acid or 
spent acid tanks, thereby generating steam and/or vaporizing light hydrocarbons; runaway 
reactions in tanks containing Cumene hydroperoxide; etc. 
In some cases, the material can foam, causing two-phase relief. 
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Technology available from the Design Institute for Emergency Relief Systems (DIERS) Users 
Group of the American Institute of Chemical Engineers (AICHE) or from the DIERS group in 
Europe may be used to evaluate these cases.  
 
4.2.5.10 Liquid overfill protection 
For information on liquid overfill protection, see API Std 2510, API RP 2350 and EN 13616. 
Prevent liquid overfill by providing instrument safeguards and/or effective operator intervention 
actions. 
 
4.2.5.11 Atmospheric pressure changes 
A rise or drop in barometric pressure is a possible cause of vacuum or overpressure in a tank. 
This should be considered for refrigerated storage tanks (see 5.2.1.2). 
 
4.2.5.12 Control valve failure 
The effect of a control valve failing open or failing closed shall be considered to determine the 
potential for pressure or vacuum due to mass and/or energy imbalances. For example, failure of 
a control valve on the liquid line to a tank shall be considered because such a failure can 
overload heat-exchange equipment resulting in the admission of high-temperature material into 
the tank. A control-valve failure can also cause the liquid level in a pressurized vessel feeding 
liquid to a tank to drop below the vessel outlet nozzle, allowing high-pressure vapour to enter the 
tank (see 4.2.5.2). 
 
4.2.5.13 Steam out 
If an uninsulated tank is filled with steam, the condensing rate due to ambient cooling can exceed 
the venting rates specified in this International Standard. Procedures, such as the use of large 
vents (open manways), controlling the tank cooling rate or adding a non-condensable gas such 
as air or nitrogen, are often necessary to prevent excessive internal vacuum. 
 
4.2.5.14 Uninsulated hot tanks 
Uninsulated tanks with exceptionally hot vapour spaces can exceed the thermal inbreathing 
requirements in this International Standard during a rainstorm. Vapour contraction can cause 
excessive vacuum. An engineered review of heated, uninsulated tanks with vapour-space 
temperatures above 48,9 °C (120 °F) is recommended. 
 
4.2.5.15 Internal explosion/deflagration 
Tank contents can ignite, producing an internal deflagration with overpressures that develop 
more rapidly than some venting devices can handle. For explosion venting, see NFPA 68 and EN 
13237.  
 
4.2.5.16 Mixing of products of different composition 
Introduction of materials that are more volatile than those normally stored can be possible due to 
upsets in upstream processing or human error. This can result in overpressure. 
 

8.3. Texto do API Std 2000 sobre obrigatoriedade do uso de corta-chamas 
4.5 Considerations for tanks with potentially flammable atmospheres 
4.5.2 Design options for explosion prevention 
d) Pressure/vacuum valve:  
The petroleum industry has had good experience with tanks protected by pressure and vacuum 
vents without flame arresters.  
As a result, there has been a belief that this good experience is due to the pressure vents' 
potentially inherent flame-arresting capabilities.  
Recent testing, however, disproves this hypothesis at least for the tested conditions.  
See 4.5.4 for more information on flame propagation through pressure vents. 
 
4.5.4 Flame propagation through pressure/vacuum valves 
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Testing has demonstrated that a flame can propagate through a pressure/vacuum valve and into 
the vapour space of the tank.  
Tests have shown that ignition of a PV's relief stream (possibly due to a lighting strike) can result 
in a flashback to the PV with enough overpressure to lift the vacuum pallet, allowing the flame to 
enter the tank's vapour space.  
Other tests show that, under low-flow conditions, a flame can propagate though the pressure side 
of the PV; see Reference [23]. 
Flashbacks through PV are rare in the petroleum industry. The following are some factors that 
may explain this. 
The materials stored in most cone roof tanks often do not result in a flammable atmosphere in the 
tank. 
A lightning strike is likely to occur under conditions of cloud cover, so there is a reduced likelihood 
that the tank is out-breathing. However, it can still be out-breathing if liquid is entering. 
A lightning strike is almost always preceded by winds, which keeps the size of the flammable 
cloud near the PV to a minimum. 
 
4.4 Means of venting 
4.4.1 Normal venting 
4.4.1.1 General    
Protect atmospheric storage tanks against flame transmission from outside the tank if the stored
liquid has: 
- a low flash point, i.e. less than 60 °C (140 °F) or  
- the storage temperature can exceed the flash point, or  
- the tank can otherwise contain a flammable vapour space. 
PV valve with a
flame-arresting 
device 

The petroleum industry has had good experience with tanks protected by
pressure and vacuum vents without flame arresters.  
As a result, there has been a belief that this good experience is due to the
pressure vents potentially inherent flame-arresting capabilities.  
Recent testing, however, disproves this hypothesis at least for the tested
conditions. 
Testing has demonstrated that a flame can propagate through a pressure /
vacuum valve and into the vapour space of the tank.  
Tests have shown that ignition of a PV's relief stream (possibly due to a lighting
strike) can result in a flashback to the PV with enough overpressure to lift the
vacuum pallet, allowing the flame to enter the tank's vapour space. Other tests
show that, under low-flow conditions, a flame can propagate though the
pressure side of the PV.  

Open vent with a
flame-arresting 
device. 

If open vents are selected to provide venting capacity for tanks that can contain
a flammable vapour space a flame-arresting device should be used.  
Open vents without a flame-arresting device may be used for tanks that do not
contain a flammable vapour space. 
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8.4. Trechos da Norma API RP 2003 referidos no trabalho 
API RP 2003 - Velocidade de enchimento de tanque teto fixo ou flutuante 
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API RP 2003 - Tempo de espera antes da medição de nível ou coleta de amostra 
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8.5. Extratos da Norma Brasileira ABNT NBR 5419 – Edição 2001 
Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

Nota: Extratos referentes ao capítulo sobre proteção de tanques atmosféricos 
Itens da Norma 
5.1.1.4 Captores naturais 
5.1.1.4.1 Quaisquer elementos condutores expostos, isto é, que do ponto de vista físico possam 
ser atingidos pelos raios, devem ser considerados como parte do SPDA. 
NOTAS 
1 Os elementos condutores expostos devem ser analisados para certificar se as suas 
características são compatíveis com os critérios estabelecidos para elementos captores. 
2 Exemplos de elementos metálicos nas condições deste item são: 
a) coberturas metálicas sobre o volume a proteger; 
b) mastros ou outros elementos condutores salientes nas coberturas; 
c) rufos e/ou calhas periféricas de recolhimento de águas pluviais; 
d) tubos e tanques metálicos construídos em material de espessura igual ou superior à indicada 
na tabela 4. 
 

 
 
5.1.1.4.2 As condições a que devem satisfazer os captores naturais são as seguintes: 
a) a espessura do elemento metálico não deve ser inferior a 0,5 mm ou conforme indicado na 
tabela 4, quando for necessário prevenir contra perfurações ou pontos quentes no volume a 
proteger; 
b) a espessura do elemento metálico pode ser inferior a 2,5 mm, quando não for importante 
prevenir contra perfurações ou ignição de materiais combustíveis no volume a proteger; 
c) o elemento metálico não deve ser revestido de material isolante (não se considera isolante 
uma camada de pintura de proteção, ou 0,5 mm de asfalto, ou 1 mm de PVC); 
d) a continuidade elétrica entre as diversas partes deve ser executada de modo que assegure 
durabilidade. 
 
A.2.3 Proteção de tanques de superfície contendo líquidos inflamáveis à pressão 
atmosférica 
A.2.3.1 Tanques com teto fixo 
Tanques metálicos com teto de chapa de aço rebitada, aparafusada ou soldada, utilizados para 
armazenar líquidos inflamáveis à pressão atmosférica, são considerados autoprotegidos contra 
descargas atmosféricas, desde que satisfaçam simultaneamente aos seguintes requisitos: 
a) todas as juntas entre chapas metálicas devem ser rebitadas, aparafusadas com porcas ou 
soldadas; 
b) todas as tubulações que penetram no tanque devem ser eletromecanicamente ligadas a ele 
no ponto de entrada, de modo a assegurar equalização de potencial; 
c) os respiros, válvulas de alívio e demais aberturas que possam desprender vapores 
inflamáveis devem ser providos de dispositivos de proteção corta-chama ou ter o volume 
definido pela classificação de área protegida por um elemento captor; 
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d) o teto deve ter uma espessura mínima de 4 mm, e deve ser soldado, aparafusado com porcas 
ou rebitado ao corpo do tanque. 
 
A.2.3.2 Tanques com teto flutuante 
O teto flutuante deve ser eletromecanicamente ligado ao corpo do tanque, por meio de 
condutores flexíveis ou escadas articuladas ligadas aos bordos do tanque e ao topo do teto 
flutuante. 
NOTA Esta ligação serve principalmente para equalização de potencial e, em caso de impacto 
de uma descarga atmosférica, não impede a ignição de uma mistura inflamável eventualmente 
presente sobre o teto flutuante, ou no costado do tanque. 
A.2.3.2.1 Tetos flutuantes que utilizem dispositivos suspensos abaixo da vedação, dentro da 
atmosfera de vapor inflamável, devem ser providos de condutores que interliguem o teto às 
sapatas metálicas deslizantes. 
A.2.3.2.2 As interligações prescritas em A.2.3.2.1 devem seguir o trajeto mais direto entre os 
dois pontos, e ser dispostas a intervalos de no máximo 3 m, medidos ao longo da circunferência 
do tanque. 
A.2.3.2.3 Como condutores, devem ser utilizadas, nesta aplicação, fitas de aço inoxidável de 50 
mm x 0,5 mm, ou material equivalente em capacidade de condução de corrente e resistência à 
corrosão. 
 
A.2.3.3 Tanques com teto não metálico 
Tanques com teto não metálico não podem ser considerados autoprotegidos contra descargas 
atmosféricas e requerem a instalação de captores. Podem ser utilizados como captores mastros 
metálicos, ou cabos aéreos esticados, ou uma combinação de ambos. 
 
A.2.4 Aterramento de tanques 
A.2.4.1 Condições gerais 
Os tanques devem ser aterrados para escoamento das correntes de descarga atmosférica, bem 
como para evitar elevações de potencial que possam causar centelhamento para a terra. Um 
tanque é considerado aterrado se qualquer uma das seguintes condições for satisfeita: 
a) o tanque está conectado a um subsistema de aterramento que atende às exigências de 5.1.3; 
b) o tanque está acoplado eletromecanicamente a uma rede de tubulações eletricamente 
contínuas e aterradas; 
c) um tanque cilíndrico vertical está apoiado no solo, ou sobre uma base de concreto, e tem no 
mínimo 6 m de diâmetro, ou está apoiado sobre um revestimento betuminoso e tem no mínimo 
15 m de diâmetro. 
A.2.4.2 Proteção contra corrosão 
Quando for julgado crítico o risco de corrosão galvânica de tanques de chapa de aço, devem ser 
consideradas as seguintes alternativas de proteção: 
a) proteção catódica mediante ânodos de sacrifício; 
b) proteção catódica mediante corrente imposta. Neste caso são necessárias medidas 
específicas para eliminar o risco de ignição de atmosferas explosivas, tais como a equalização 
de potencial através de DPS (centelhador) encapsulados à prova de explosão. 
 

8.6. Extratos da norma brasileira ABNT NBR 5419 Parte 3 Edição 2015 
Proteção contra descargas atmosféricas                                                                                      
Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida  

D.5.5.2 Tanques de armazenamento  

Certos tipos de estruturas utilizadas para armazenamento de líquidos que podem produzir vapor 
inflamável ou para armazenamento de gases são normalmente autoprotegidos (contidos 
totalmente dentro de recipientes metálicos, contínuos, com uma espessura de parede superior a 
5 mm de aço ou 7 mm de alumínio, sem espaços que permitam centelhamento) e não requerem 
proteção adicional. 



 
 
petroblog – Santini                                                                                                             Página 36 de 40 
 
 
 

Analogamente, tanques em contato direto com o solo e linhas de encaminhamento de tubulação 
não necessitam da instalação do subsistema de captação. Componentes elétricos e de 
instrumentação utilizados dentro desses equipamentos devem ser certificados para esse tipo de 
aplicação. 

Medidas para proteção contra descargas atmosféricas devem ser tomadas conforme o tipo de 
construção.  

Tanques ou contêineres individuais, metálicos, devem ser ligados ao eletrodo de aterramento 
conforme a Seção 5, dependendo de suas dimensões horizontais (diâmetro ou comprimento):  

 a) até 20 m: duas interligações no mínimo, dispostas equidistantemente no perímetro;  

 b) superior a 20 m: duas interligações mais uma interligação adicional a cada 10 m de perímetro, 
dispostas equidistantemente.  

Para tanques agrupados em pátios, por exemplo, refinarias e pátios de armazenamento, o 
aterramento de cada tanque em um ponto é suficiente, independentemente da maior dimensão 
horizontal. 

Quando dispostos em pátios, os tanques devem estar interconectados. Além das conexões 
conforme Tabelas 7 e 8, tubulações que estão eletricamente conectadas, conforme 5.3.5, 
também podem ser consideradas como interligação.  

No caso de tanques com teto flutuante, o teto flutuante deve ser interligado à carcaça principal 
do tanque de forma eficaz.  

O projeto dos selos e derivadores e suas relativas localizações necessitam ser cuidadosamente 
considerados de forma que o risco de qualquer eventual ignição da mistura explosiva por um 
centelhamento seja reduzido ao menor nível possível.  

Quando uma escada móvel for instalada, condutores de equipotencialização, flexíveis de 35 
mm2, devem ser conectados nas dobradiças da escada, entre a escada e o topo do tanque e 
entre a escada e o teto flutuante.  

Quando uma escada móvel não é montada no tanque de teto flutuante, um ou mais 
(dependendo das dimensões do tanque) condutores flexíveis de equipotencialização de 35 mm2 
devem ser conectados entre a estrutura principal do tanque e o teto flutuante. Os condutores de 
equipotencialização devem seguir o teto ou serem instalados de forma que não formem laços 
(loops) decorrentes da movimentação deste.  

Em tanques de teto flutuante, devem existir ligações múltiplas, em intervalos de 1,5 m, entre a 
periferia do teto flutuante e a parede do tanque. A seleção do material é dada pelo produto 
armazenado no tanque e/ou requisitos ambientais. Alternativas para prover uma adequada 
conexão entre o teto flutuante e a parede do tanque com relação à condução das correntes de 
impulso associadas a descargas atmosféricas somente serão permitidas se demonstradas com 
sucesso em ensaios e se esses procedimentos forem utilizados para assegurar a confiabilidade 
da conexão. 

Componentes naturais  

As seguintes partes de uma estrutura podem ser consideradas como captores naturais e partes 
de um SPDA de acordo com 5.1.3:  

 a) chapas metálicas cobrindo a estrutura a ser protegida, desde que:  

— a continuidade elétrica entre as diversas partes seja feita de forma duradoura (por exemplo, 
solda forte, caldeamento, frisamento, costurado, aparafusado ou conectado com parafuso e 
porca);  
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— a espessura da chapa metálica não seja menor que o valor t´ fornecido na Tabela 3, se não 

for importante que se previna a perfuração da chapa ou se não for importante considerar a 
ignição de qualquer material inflamável abaixo da cobertura;  

— a espessura da folha metálica não seja menor que o valor t fornecido na Tabela 3, se for 
necessário precauções contra perfuração ou se for necessário considerar os problemas com 
pontos quentes;  

NOTA Quando existe a possibilidade de aparecer um ponto quente em uma telha metálica, 
provocado por uma descarga atmosférica direta, recomenda-se verificar se o aumento da 
temperatura na parte inferior da telha não constitui risco. Pontos quentes ou problemas de 
ignição podem ser desconsiderados, quando as telhas metálicas ficam dentro de um a ZPR 0B 
ou superior.  

— elas não sejam revestidas com material isolante. 

NOTA 1 mm de asfalto, 0,5 mm de PVC ou camada de pintura para proteção contra corrosão ou 
com função de acabamento não são considerados como isolante para correntes impulsivas. 

 

 

b) componentes metálicos da construção da cobertura (treliças, ganchos de ancoragem, 
armadura de aço da estrutura etc.), abaixo de cobertura não metálica, desde que esta possa ser 
excluída do volume de proteção;  

 c) partes metálicas, como as ornamentações, grades, tubulações, coberturas de parapeitos etc., 
que estejam instaladas de forma permanente, ou seja, que sua retirada desconfigura a 
característica da estrutura e que tenham seções transversais não inferiores às especificadas 
para componentes captores;  

 d) tubulações metálicas e tanques na cobertura, desde que eles sejam construídos de material 
com espessuras e seções transversais de acordo com a Tabela 6.  

 e) Tubulações metálicas e tanques contendo misturas explosivas ou prontamente combustíveis, 
desde que elas sejam construídas de material com espessura não inferior aos valores 
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apropriados de t fornecidos na Tabela 3 e que a elevação de temperatura da superfície interna 
no ponto de impacto não constitua alto grau de risco (ver Anexo D).  

Tanto a tubulação quanto o volume gerado pelos gases emitidos no entorno deste, considerado 
potencialmente explosivo, devem ficar dentro do volume de proteção do SPDA isolado, calculado 
conforme especificações desta Norma.  

Se as condições para espessura não forem preenchidas, as tubulações e os tanques devem ser 
incluídos no volume de proteção.  

Tubulações contendo misturas explosivas ou prontamente combustíveis não podem ser 
consideradas como um componente captor natural se a gaxeta do acoplamento dos flanges não 
for metálica ou se os lados dos flanges não forem de outra maneira apropriadamente 
equipotencializados.  

8.7. Extratos da norma brasileira ABNT NBR 17505-7 Armazenamento de líquidos 
inflamáveis e combustíveis  
Parte 7: Proteção contra incêndio para parques de armazenamento com 
tanques estacionários 

Item 1 Objetivo 
1.1 Esta parte da ABNT NBR 17505 fixa as exigências mínimas para os projetos de sistemas de 
combate a incêndios com água e com espuma, destinados a instalações de armazenamento de 
líquidos inflamáveis e combustíveis, contidos em tanques estacionários com capacidade superior 
a 450 L, à pressão igual ou inferior a 103,9 kPa (15 psig), medida no topo dos tanques. 
 
8.3.1.2 Todos os tanques atmosféricos de teto fixo que contenham produtos de classe I ou de 
classe II e que possuam diâmetro superior a 9 m ou altura superior a 6 m devem possuir um 
“sistema fixo de aplicação de espuma” (câmara de espuma ou injeção subsuperficial ou semi-
superficial) para proteção e combate a incêndio. 
 

 
     Classificação dos líquidos inflamáveis e combustíveis 
              Fonte: Norma ABNT NBR 17505 

 
8.8. Anexo 

Captor natural de descargas elétricas atmosféricas 
Note: 
     Texto base adotado na Norma brasileira ABNT NBR 5419 Proteção contra descargas atmosféricas  
DEHN (U.K.) LTD. 
5. External lightning protection - DEHN (UK) 
www.dehn.co.uk › DownloadArea › webview › download:PDF 
Natural components of air-termination systems  

Metal structural parts such as attics, guttering, railings or cladding can be used as natural 
components of an air-termination system. 



 
 
petroblog – Santini                                                                                                             Página 39 de 40 
 
 
 

If a structure has a steel skeleton construction with a metal roof and facade made of conductive 
material, these can be used for the external lightning protection system, under certain 
circumstances. Sheet metal cladding on the walls or roof of the structure to be protected can be 
used if the electrical connection between the different parts is permanent. These permanent 
electrical connections can be made by e.g. brazing, welding, pressing, screwing or riveting, for 
example. If there is no electrical connection, a supplementary connection must be made for these 
elements e.g. with bridging braids or bridging cables. 
 
If the thickness of the sheet metal is not less than the value t' in Table 5.1.1.5, and if there is no 
requirement to take account of a through-melting of the sheets at the point of strike or the ignition 
of flammable material under the cladding, then such sheets can be used as an air-termination 
system. The material thicknesses are not distinguished according to the class of lightning 
protection system. 
 
If it is, however, necessary to take precautionary measures against through-melting or intolerable 
heating-up at the point of strike, if the thickness of the sheet metal shall not be less than value t in 
Table 5.1.1.5.  
 

 
Table 5.1.1.5 Min. thickness of metal plates 
 
The required thicknesses t of the materials can generally not be complied with, for example, for 
metal roofs.  
For pipes or containers, however, it is possible to meet the requirements for these minimum 
thicknesses (wall thickness). 
If, though, the temperature rise (heating-up) on the inside of the pipe or tank represents a hazard 
for the medium contained therein (risk of fire or explosion), then these must not be used as air-
termination systems (see also Chapter 5.1.4). 
If the requirements on the appropriate minimum thickness are not met, the components, e.g. 
conduits or containers, must be situated in an area protected from direct lightning strikes.  
A thin coat of paint, 1 mm bitumen or 0.5 mm PVC cannot be regarded as insulation in the event 
of a direct lightning strike. Such coatings break down when subjected to the high energies 
deposited during a direct lightning strike.  
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There must be no coatings on the joints of the natural components of the down-conductor 
systems. If conductive parts are located on the surface of the roof, they can be used as a natural 
air-termination system if there is no conductive connection into the structure.  
By connecting, e.g. pipes or electrical conductors into the structure, partial lightning currents can 
enter the structure and affect or even destroy sensitive electrical / electronic equipment. In order 
to prevent these partial lightning currents from penetrating, isolated air-termination systems shall 
be installed for the aforementioned roofmounted structures. The isolated air-termination system 
can be designed using the rolling sphere or protective angle method. An air-termination system 
with a mesh size according to the class of lightning protection system used can be installed if the 
whole arrangement is isolated (elevated) from the structure to be protected by at least the 
required separation distances. 
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