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Regras da Norma API Std 650 para Eficiência de Solda no cálculo de 
espessura das chapas do costado de Tanques de armazenamento  

 
1. Introdução 

A fórmula da Norma API Std 650, na atual 13ª Edição (março2020), de cálculo de 
espessura da chapas dos anéis do costado de um tanque de armazenamento, está, 
aparentemente, incompleta, pois está faltando o parâmetro “E” Eficiência de Solda 
(E= 0,7 ou 0,85 ou 1,0). 
Isso fica ainda mais estranho, ao considerarmos que na Norma API Std 650 até a 6ª 
Edição (de 1961 a 1978), inclusive, a eficiência “E” da junta soldada constava na 
expressão de cálculo da espessura das chapas do costado.  
Por outro lado, a expressão de cálculo, da Norma API Std 653, para a espessura mínima 
aceitável das chapas de um anel do costado, de um tanque existente, também leva em 
conta a Eficiência de Solda. 
 

Fórmulas de cálculo da espessura de chapas dos anéis do costado  
de tanque de armazenamento  

API Std 650 até 6ª Edição 

 
Em Unidades Inglesas (US 
Customary units) 
 

t = espessura mínima calculada (pol);   
H = altura acima da borda inferior de cada anel até a 
cantoneira de topo do costado (pés); 
G = densidade do líquido; 
D = diâmetro do tanque (pés); 
E = fator de eficiência da junta longitudinal para tanque básico 
E = 0,85; 
S = tensão admissível de projeto (lbf/in²);  
C = tolerância de corrosão (pol). 

API Std 650 a partir da 7ª Edição 
até a atual 13ª Edição 

 
Em Unidades Inglesas (US 
Customary units) 
 
 

td = espessura para a condição de projeto do costado (pol.), 
D = Diâmetro nominal do tanque (pés); 
H = nível de líquido de projeto, (pés), 
altura da borda inferior do anel em consideração até o topo do 
costado, incluindo a cantoneira de topo do costado;  
G = densidade do líquido a ser armazenado; 
CA = tolerância para corrosão (pol); 
Sd = tensão admissível para a condição do projeto do tanque 
(lbf/in²); 

APT Std 653 atual 5ª Edição 

 
Em Unidades Inglesas (US 
Customary units) 
 

tmin = espessura mínima aceitável (pol);  
D = diâmetro nominal do tanque (pés); 
H = altura da borda inferior do anel do costado em 
consideração até o nível máximo de líquido (pés);. 
G = densidade do líquido armazenado; 
S = tensão máxima permitida em (lbf/in²); para os materiais 
listados nas edições atuais e anteriores do API 12C e API 
650; 
E = eficiência da junta original para o tanque.  
Use a Tabela 4.2 se o E original for desconhecido.  

API Std 653 Table 4.2—Joint Efficiencies for Welded Joints 
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Como visto as expressões de cálculo das espessuras do costado do tanque são idênticas, 
com exceção do parâmetro “E”. 
 
Na realidade, o parâmetro “E” eficiência de solda também está presente na fórmula que 
consta da Norma API Std 650, a partir da 7ª Edição, pois essa fórmula podemos considerar 
que assume E=1, ou seja junta soldada totalmente radiografada (RX total), desde que 
respeitadas as condições de exame das soldas, verticais e horizontais, do costado, 
determinadas pelo próprio API Std 650. 
 
Notas:: 

a. A primeira edição do API Std 650 Welded Tanks for Oil Storage foi publicada em 1961, 
mas seu predecessor, API 12C Specification for Welded Oil Storage Tanks, já estava em uso desde 
1936, quando a soldagem começou a substituir a rebitagem, que era o método de construção de 
tanques da época. 

b. A Norma API Std 650 Welded Tanks for Oil Storage, hoje na 13ª Edição, aborda projeto e 
construção de tanques novos; já para o acompanhamento operacional de tanques existentes há o 
API Std 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, hoje na 5ª Edição. 
 

2. Definições 
 Espessura de projeto 

É a espessura necessária para satisfazer os requisitos de resistência à tração e 
compressão, para as condições de projeto especificadas, sem levar em conta as 
tolerâncias de construção e de corrosão. 

 Espessura corroída  
É igual à espessura nominal menos qualquer tolerância de corrosão especificada. 

 Espessura nominal  
É espessura de compra do material, que as tolerâncias à corrosão e construção e é usada 
para determinar os requisitos de tratamento térmico de alívio de tensões atuantes PWHT-
Post Welding Heat Treatment, espaçamento de solda, limitações de espessura mínima e 
máxima, etc. 

 Radiografia total ou completa 
É o exame radiográfico em toda a extensão ou comprimento de uma junta soldada. 

 Radiografia parcial ou por pontos 
É o exame radiográfico em locais específicos da extensão ou comprimento de uma junta 
soldada. 

 Eficiência de solda ou eficiência de junta soldada 
A eficiência de solda é um conceito encontrado em vários códigos como API e ASME.  
É um valor numérico que representa uma porcentagem, da relação entre a resistência 
estrutural de uma junta soldada e a resistência do material de base.  
É também uma forma de introduzir um fator de segurança na soldagem de partes 
pressurizadas e pode ser expressa da seguinte forma: 

 
A eficiência da junta também varia com a extensão do exame por radiografia especificado 
para a junta soldada: o valor de E=1,0 significa radiografia total em toda a extensão da 
junta soldada; E=0,85 para radiografia parcial e E=0,70 solda sem qualquer radiografia.. 

3. Referências 
API Std 650  Welded Tanks for Oil Storage 
API Std 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction 
TANK Help  https://docs.hexagonppm.com/r/en-US/TANK-Help/12/296773 
AST Forum  https://www.ast-forum.com/ast_forum_tree.asp?master=11495 
 

4. Cálculo da espessura do costado  de tanque soldado 
4.1. Até a 6ª Edição (1978) do API Std 650, inclusive, 

Até essa Edição havia a consideração de eficiência “E” da junta soldada, na equação de 
cálculo da espessura das chapas do costado, conforme apresentado a seguir. 
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 Em Unidades Inglesas (US Customary units) 

t = espessura mínima de projeto calculada (in); 
H = altura da borda inferior de cada chapa até a cantoneira de topo do costado (ft); 
G = densidade do líquido armazenado; 
D = diâmetro do tanque (ft); 
E = fator de eficiência da junta longitudinal para tanque básico E = 0,85; 
S = tensão admissível de projeto (lbf/in²);  
C = tolerância de corrosão (in). 
 

4.2. Cálculo do costado conforme API 650 atual (13ª Edição) 
Porém, desde a 7ª Edição, os tanques são projetados e construídos com um padrão único 
de eficiência das soldas do costado igual a 100%, isto é, não se considera o parâmetro “E” 
de eficiência da junta de solda, seja pelo método de cálculo de “One Foot” ou o de Ponto 
Variável. A contrapartida é que a inspeção das juntas soldadas deve ser conforme o 
próprio API Std 650 Seção 8 Métodos de inspeção das juntas soldadas Methods of 
Inspecting Joints. 
 

4.2.1. Cálculo de espessura pelo método “One Foot”  
A equação para cálculo de espessura do costado de tanque projetado pelo API Std 650 
método “One Foot” é como a seguir e não há a variável E de eficiência de solda. 
O método de “One Foot” calcula as espessuras necessárias de projeto nos pontos a “Um 
pé” acima da borda inferior de cada anel do costado.  
O método de One Foot é aplicável a tanques com diâmetro igual ou menor que 61 metros 
(200 ft).  
A espessura mínima requerida para as chapas de costado deve ser o maior dos valores 
calculados pelas fórmulas a seguir:  

 Em unidades SI: 

 

 
td = espessura para a condição de projeto da chapa do anel do costado, em mm; 
tt = espessura da chapa do anel do costado para a condição de teste hidrostático em mm,  
D - diâmetro nominal do tanque, em m;  
H = nível de líquido de projeto, em m, 
altura da borda inferior do anel em consideração até o topo do costado, incluindo a 
cantoneira de topo do costado, ou ao fundo de qualquer abertura de transbordamento que 
limite a altura de enchimento do tanque;  
G = densidade de projeto do líquido a ser armazenado; 
CA = tolerância de corrosão, em mm; 
Sd = tensão admissível do material da chapa para a condição de projeto, em Mpa; 
St = tensão admissível do material da chapa para a condição de teste hidrostático, em 
Mpa. 
 

4.2.2. Cálculo da espessura pelo método de Ponto de Projeto Variável  
Este procedimento normalmente resulta em uma redução na espessura do anel do costado 
e no peso próprio total do tanque, mas o mais importante é seu potencial para permitir a 
construção de tanques de diâmetro maior, dentro da limitação de espessura máxima dos 
materiais utilizados nas chapas. 
 



petroblog-Santini                                                                                                      Página 4 de 15 
 
 

O projeto pelo método de Ponto de Projeto Variável fornece espessuras de projeto do 
costado, que resultam em tensões calculadas, relativamente, próximas às tensões 
circunferenciais reais do costado do tanque construído e em operação. 
Porém, este método só pode ser usado quando o Comprador não especificou que o 
método “One Foot” seja empregado.: 
O método do Ponto de Projeto Variável é, normalmente, utilizado para tanque com 
diâmetro nominal maior que 61m (200 pés). 
 

4.2.3. Cálculo de espessuras pelo método do Anexo A da Norma API Std 650 
Há ainda o método do Anexo ou Apêndice A  Bases de projeto opcional para 
tanque pequeno Optional Design Basis for Small Tank, que é aplicável apenas quando 
especificado pelo Comprador. 
Este anexo fornece requisitos de projeto simplificado alternativos para tanques de 
capacidade relativamente pequena, em que os anéis do costado têm uma espessura 
nominal de não mais do que 13 mm (1/2 pol), incluindo qualquer tolerância de construção e 
corrosão.   

Além das chapas do costado, também estão limitados a este valor os demais componentes 
que resistem à pressão, como: chapas de reforço de aberturas de bocais, de  bocas e 
portas de limpeza, e de chapas anulares do fundo do tanque. 
 
A tensão de tração máxima admissível, para projeto, é o valor fixo de 145 MPa (21.000 
Ibf/in²). 
As tensões devem ser calculadas, admitindo-se que o tanque está cheio de água 
(densidade = 1,0) ou com o líquido para ser armazenado, se for mais pesado que a água. 
 
A tensão em cada anel deve ser calculada a 300 mm (12 pol.) acima da linha de centro da 
junta horizontal inferior do anel do costado em questão. Quando essas tensões são 
calculadas, o diâmetro do tanque deve ser tomado como o diâmetro nominal do anel do 
costado, junto ao fundo do tanque. 
 
O fator de eficiência de solda deve ser de 0,85 com a aplicação do exame por radiografia 
parcial spot radiography requerida conforme o próprio API Std 650 Seção 8 Métodos de 
inspeção das juntas soldadas Methods of Inspecting Joints.  
Por acordo entre o Comprador e o Fabricante, a radiografia parcial pode ser omitida e, em 
decorrência, um fator de eficiência de solda de 0,70 deve ser usado. 
 
As espessuras nominais das chapas do costado devem ser maiores do que a calculada a 
partir da tensão de tração nas juntas verticais, usando a seguinte fórmula: 

 Em unidades SI: 

 
t = espessura de projeto, em mm; 
D = diâmetro nominal do tanque, em m;  
H = nível de líquido de projeto, em m;  
G = densidade do líquido a ser armazenado, que não deve ser inferior a 1.0, 
E= Eficiência da solda da junta soldada do costado: 0,85 (inspeção com radiografia parcial) 
ou 0,70 (sem inspeção radiográfica); 
CA = Tolerância de corrosão, em mm. 
 
Quando a inspeção por radiografia parcial spot RX (eficiência de solda = 0,85) é 
especificada, as radiografias das juntas verticais e horizontais do costado devem ser 
conforme Seção 8 Métodos de inspeção da juntas Section 8 Methods of Inspecting Joints. 

Nas Tabelas A-1a, A-1b, A-2a, A-2b,  A-3a, A-3b, A-4a, A-4b, constantes desse Anexo A, 
estão tabelados os tamanhos típicos de tanques, capacidades e espessuras de chapas do 
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costado, considerando-se uma eficiência de solda igual a 0,85; densidade igual a 1,0 e 
tolerância de corrosão igual a zero. 

4.2.4. Tanques fabricados e construídos dentro de uma fábrica  
Para tanques fabricados e construídos dentro de uma fábrica, o API Std 650 apresenta o 
Anexo J: Shop-Assembled Storage Tanks, próprio para os tanques de armazenamento 
fabricados e montados na fábrica e entregues inteiros. 
O Anexo J apresenta os requisitos para o projeto e fabricação de tanques verticais de 
armazenamento em tamanhos que permitam a montagem completa na fábrica e a entrega 
no local de instalação, em uma só peça.  
Aplica-se para os tanques de diâmetro menor ou igual a 6 m (20 ft ) e deve ser autorizado 
pelo Comprador. . 
As espessuras das chapas do costado devem ser calculadas de acordo com a fórmula 
dada no Anexo A. 
Os métodos de inspeção das juntas soldadas dos anéis do costado, descritos na Seção 8, 
se aplicam aos tanques montados em oficina, mas a radiografia parcial pode ser omitida, 
quando uma eficiência de solda igual a 0,70 é usada. 
Para os casos em que se requer o exame radiográfico parcial (eficiência de solda igual a  
0,85), as radiografias das juntas soldadas verticais e horizontais devem estar em 
conformidade com a Seção 8 Methods of Inspecting Joints, do próprio API Std 650. 
 

5. Discussão sobre o uso da Eficiência de Solda “E” na Norma API Std 650 
5.1.  Diretrizes das Normas API Std 650 e API Std 653 

A atual 13ª Edição, da Norma  API Std 650, desde as edições a partir da 7ª Edição, não 
tem Eficiência de Solda, o parâmetro “E”, na fórmula de cálculo da espessura de chapas 
dos anéis do costado de um tanque.  
O API Std 650 requer que as soldas, verticais e horizontais,  entre as chapas dos anéis do 
costado, sejam soldas de topo buttwelds, de penetração e fusão completas, e a inspeção 
das soldas seja por radiografia de acordo com as diretrizes  da Seção 8, do próprio API Std 
650. 
Nota: 

Se o tanque não for construído empregando esta Seção 8, não se pode considerar E=1.0, na 
fórmula de cálculo de espessura das chapas dos anéis do costado, de um tanque API Std 650. 

 
Já o API Std 653 tem o parâmetro “E” como parte integrante da fórmula de cálculo da 
espessura mínima, remanescente em um tanque existente, mas indica que sendo um 
tanque construído pelo API Std 650, 7ª Edição e posteriores, “E” é igual a 1. 
 
O API-Std 653 5ª Edição fornece a Tabela 4-2, a seguir copiada, para eficiências de junta 
de solda do costado de tanque, em função da edição do API Std 650. 
..  

Table 4.2—Joint Efficiencies for Welded Joints 

 
 
A exceção são os tanques construídos de acordo com o Anexo A do API Std 650, em que 
a expressão de cálculo da espessura de projeto do costado contém o parâmetro “E”, que 
pode ser igual a 0,85 (inspeção das soldas com radiografia parcial) ou 0,70 (sem exame 
radiográfico das soldas). . 



petroblog-Santini                                                                                                      Página 6 de 15 
 
 

5.2. Condições para se admitir E=100% ou 1 na fórmula do API Std 650   
O API-Std 650 usa uma eficiência de junta soldada de 100%, para o projeto do costado de 
um tanque de armazenamento, desde que a inspeção radiográfica das juntas soldadas 
seja conforme a Seção 8 Methods of Inspecting Joints, do próprio API Std 650;..  
 
Nessa Seção 8, a extensão da inspeção radiográfica de cada junta é baseada na 
espessura da chapa do anel do costado.  
 
De acordo com o API Std 650, as juntas de solda do costado, verticais e horizontais, 
devem ser juntas de topo, com penetração e fusão completas, e inspecionadas por exame 
radiográfico, de acordo com a Seção 8 Methods of Inspecting Joints. 
 
Conforme estabelecido no API Std 650, este procedimento de inspeção das juntas 
soldadas, verticais e horizontais, do costado é consistente com uma eficiência de junta de 
1,0.  
 
A seguir, é apresentado um resumo dos requisitos de inspeção por radiografia das juntas 
soldadas do costado. 
Para os detalhes, consultar o texto completo do anexo 2 deste trabalho. 
 

5.2.1. Inspeção das juntas soldadas verticais e horizontais do costado 
A extensão da inspeção radiográfica das juntas soldadas de topo, verticais e horizontais, é 
executada segundo os intervalos de espessuras das chapas do costado. 
 

a. Para juntas em que a espessura da chapa do costado é menor ou igual a 10 mm (3/8 
pol.): radiografia parcial. 

 
Chapas de espessura ≤ 10 mm (3/8”) 

Obs.: Os números dentro dos quadrados referem-se às notas aplicáveis. 
Notas: 
1. Radiografia parcial de juntas soldadas verticais  
Uma nos primeiros 3 m (10 pés) e uma a cada 30 m (100 pés), dos quais 25% devem ser em 
interseções. 
2. Radiografia parcial de juntas soldadas horizontais  
Uma nos primeiros 3 m (10 pés) e uma a cada 60 m (200 pés). 
3. Radiografia parcial de cada junta soldada vertical no 1º anel do costado  

b. Para juntas em que a espessura chapa do costado é maior que 10 mm (3/8 pol.), 
porém menor ou igual a 25 mm (1 pol.):radiografia parcial 
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                   Chapas de espessura > 10 mm (3/8”) e ≤ 25 mm (1”) 
Obs.: Os números dentro dos quadrados referem-se às notas aplicáveis. 

Notas: 
1. Radiografia parcial de juntas soldadas verticais 
Uma nos primeiros 3 m (10 pés) e uma a cada 30 m (100 pés), dos quais 25% devem ser em 
interseções. 
2. Radiografia parcial de juntas soldadas horizontais  
Uma nos primeiros 3 m (10 pés) e uma a cada 60 m (200 pés).. 
3. Radiografia parcial de cada junta soldada vertical no 1º anel do costado  
4. Radiografia parcial de todas as interseções de chapas acima de 10 mm (3/8 pol.) de espessura. 
5. Radiografia parcial da parte inferior de cada junta soldada vertical no 1º anel do costado, de 
chapas acima de 10 mm (3/8 pol.) de espessura  

 
c. Para juntas em que as chapas do costado têm uma espessura superior a 25 mm (1 

pol) 

 
                                Chapas de espessura > 25 mm (1”) 

Obs.: Os números dentro dos quadrados referem-se às notas aplicáveis. 
Notas: 
1. Radiografia parcial de juntas soldadas verticais até 25 mm (1 pol) de espessura 
Uma nos primeiros 3 m (10 pés) e uma a cada 30 m (100 pés), dos quais 25% devem ser em 
interseções. 
2. Radiografia parcial de juntas soldadas horizontais 
Uma nos primeiros 3 m (10 pés) e uma a cada 60 m (200 pés). 
4. Radiografia parcial de todas as interseções de chapas acima de 10 mm (3/8 pol.) de espessura  
6. Radiografia total ou completa de cada junta soldada vertical de chapas com mais de 25 mm (1 
pol.) de espessura.  
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5.3. Conclusão 
Ao se utilizar a Norma API Std 650, métodos “One Foot” e “Ponto de Projeto Variável”, 
para cálculo das espessuras das chapas pressurizadas do costado, não se deve 
considerar o parâmetro “E” de eficiência de solda. 
A contrapartida é a obrigatoriedade de inspecionar as juntas de soldas do costado, 
conforme os requisitos do exame radiográfico apresentados na Seção 8 Methods of 
Inspecting Joints, do mesmo API Std 650. 
 

Anexos 
Anexo 1   Juntas soldadas verticais e horizontas do costado 

As juntas soldadas das chapas pressurizadas, dos anéis do costado de um tanque de 
armazenamento, devem ser conforme a seguir. 

 Juntas verticais 
As juntas verticais do costado devem ser juntas de topo, com penetração e fusão 
completas, obtidas por soldagem dupla ou seja pelos dois lados, interno e externo, do 
tanque. 
As juntas verticais em anéis adjacentes do costado não devem ser alinhadas, mas devem 
ser defasadas uma da outra a uma distância mínima de 5t, onde t é a espessura da chapa 
mais espessa. 
 

 Juntas horizontais 
As juntas horizontais do costado devem ser juntas de topo e ter penetração e fusão 
completas; no entanto, como exceção, as cantoneiras de topo do costado podem ser 
fixadas ao costado com uma junta  sobreposta duplamente soldada.  
A menos que especificado de outra forma, as chapas adjacentes em juntas horizontais 
devem ter a mesma linha de centro. 
 

 A adequação da preparação das chapas e do procedimento de soldagem devem 
ser determinados de acordo com o API Std 650.. 

   
Típicas juntas soldadas verticais do costado         Típicas juntas soldadas horizontais do costado 

 
Anexo 2   API Std 650 Método de Inspeção de Juntas Soldadas  

A seguir a tradução livre da Norma API Std 650, referente à Seção 8- Métodos de Inspeção 
de Juntas Soldadas Section 8-Methods of Inspecting Joints. 
Nota: 

Consultar também o API Std 650 Anexo T Sumário dos requisitos de END-Exame Não-destrutivo  
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APPENDIX T -NDE REQUIREMENTS SUMMAR do proprio API Std 650. 

8.1.1 Aplicação do exame radiográfico nas soldas do tanque 
A inspeção radiográfica é necessária para:  
a. soldas de topo das chapas do costado (ver 8.1.2.2, 8.1.2.3 e 8.1.2.4),  
b. soldas de topo de chapa anular do fundo  (ver 8.1.2.9), 
c. conexões do tipo “flush” com soldas de topo (ver 5.7.8.11). 
 
A inspeção radiográfica não é necessária para as seguintes: soldas: 
a. Soldas de chapas do teto,  
b. Soldas de chapas do fundo,  
c. Soldas que unem a cantoneira de topo do costado ao teto e ao próprio costado,. 
d. Soldas que unem as chapas do costado às chapas do fundo,  
e. Soldas de pescoços de bocais e bocas de visita, fabricados de chapa,  
f. Soldas de acessórios ao tanque. 
 
8.1.2 Número e localização das radiografias 
8.1.2.1 Exceto tanques projetados pelo Anexo A, as radiografias devem ser tiradas 
conforme especificado a seguir em 8.1.2 a 8.1.9. 
 
8.1.2.2 Radiografias de soldas verticais do costado do tanque 
Os seguintes requisitos se aplicam às juntas verticais: 
a. Para juntas soldadas de topo em que a chapa do costado mais fina é menor ou 
igual a 10 mm (3/8 pol.) de espessura, uma radiografia local ou parcial deve ser feita nos 
primeiros 3 m (10 pés) de junta vertical completa, de cada tipo e espessura, soldada por 
cada soldador ou operador de soldagem. 
As radiografias parciais tiradas nas juntas verticais do 1º anel do costado (anel mais baixo) 
podem ser usadas para atender aos requisitos da Nota 3 na Figura 8-1 para juntas 
individuais. 
Posteriormente, independentemente do número de soldadores ou operadores de 
soldagem, uma radiografia parcial adicional deve ser feita em cada 30 m (100 pés) 
(aproximadamente) adicionais e no trecho restante da junta vertical do mesmo tipo e 
espessura. 
Pelo menos 25% dos pontos selecionados devem ser em junções de juntas verticais e 
horizontais, com um mínimo de duas dessas intersecções por tanque. 
Além dos requisitos anteriores, uma radiografia de ponto aleatório deve ser tirada em cada 
junta vertical no anel mais baixo (consulte o painel superior da Figura 8-1). 
 
b. Para juntas soldadas em que a chapa do costado mais fina é maior que 10 mm (3/8 
pol.), mas menor ou igual a 25 mm (1 pol.) de espessura, radiografias parciais devem 
ser feitas de acordo com o Item a. Além disso, todas as junções de juntas verticais e 
horizontais, em chapas nesta faixa de espessuras, devem ser radiografadas; cada filme 
deve mostrar claramente não menos do que 75 mm (3 pol.) de solda vertical e 50 mm (2 
pol.) de comprimento de solda horizontal em cada lado da interseção com a vertical. 
No 1º anel do costado (anel mais baixo), duas radiografias parciais devem ser feitas em 
cada junta vertical: uma das radiografias deve ser o mais próximo possível do fundo do 
tanque e a outra deve ser feita aleatoriamente (ver o painel central da Figura 8-1) . 
 
c. As juntas verticais nas quais as chapas do costado têm mais de 25 mm (1 pol.) de 
espessura devem ser totalmente radiografadas. 
Todas as junções de juntas verticais e horizontais nesta faixa de espessuras devem ser 
radiografadas; cada filme deve mostrar claramente não menos do que 75 mm (3 pol.) de 
solda vertical e 50 mm (2 pol.) de comprimento de solda horizontal em cada lado da 
interseção com a vertical (consulte o painel inferior da Figura 8-1). 
 
d. A solda de topo em torno da periferia de uma chapa de inserção insert plate que fica 
contida em um anel do costado (isto é, não se estende aos anéis adjacentes, acima ou 
abaixo) e que contém aberturas do costado (ou seja, bocal, boca de visita, porta de 
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limpeza do tipo flush, conexão do tipo flush) e seus elementos de reforço devem ser 
completamente radiografados . 
 
e. A solda de topo em torno da periferia de uma chapa de inserção insert plate que se 
estende até os anéis adjacentes deve ter as juntas de topo verticais e horizontais e as 
interseções das juntas de solda verticais e horizontais radiografadas, usando as mesmas 
regras que se aplicam às juntas de solda em chapas de costado adjacentes, no mesmo 
anel do costado. 
 
8.1.2.3 Radiografias das soldas horizontais do costado do tanque 
Os seguintes requisitos se aplicam às juntas horizontais:  
Uma radiografia parcial deve ser feita nos primeiros 3 m (10 pés) de junta de topo 
horizontal completa do mesmo tipo e espessura (com base na espessura da chapa mais 
fina na junta), sem levar em conta o número de soldadores ou operadores de soldagem. 
Depois disso, uma radiografia deve ser tirada em cada 60 m (200 pés) adicionais 
(aproximadamente) e no trecho restante da junta horizontal do mesmo tipo e espessura.  
Essas radiografias são adicionais às radiografias de junções de juntas verticais exigidas 
pelo item c de 8.1.2.2 (ver Figura 8-1). 
 
Notas: 
8.1.2.4 O número de radiografias parciais exigido neste documento deve ser aplicável por 
tanque, independentemente do número de tanques, sendo erguidos simultaneamente ou 
continuamente em qualquer local. 
 
8.1.2.5 É sabido que em muitos casos o mesmo soldador ou operador de soldagem  
não solda ambos os lados de uma junta de topo. 
Se dois soldadores ou operadores de soldagem soldarem lados opostos de uma junta de 
topo, é permitido inspecionar seu trabalho com uma radiografia parcial. 
Se a radiografia for rejeitada, radiografias parciais adicionais devem ser feitas para 
determinar se um ou ambos os soldadores ou operadores de soldagem são os culpados. 
 
8.1.2.6 Um número igual de radiografias parciais deve ser tirado do trabalho de cada 
soldador ou operador de soldagem, em proporção ao comprimento das juntas soldadas. 
 
8.1.2.7 Conforme a soldagem progride, as radiografias devem ser tiradas assim que 
possível. Os locais onde as radiografias parciais devem ser tiradas podem ser 
determinados pelo Inspetor do Comprador  
 
8.1.2.8 Cada radiografia deve mostrar claramente um mínimo de 150 mm (6 pol.) de 
comprimento de solda. O filme deve ser centrado na solda e deve ter largura suficiente 
para permitir espaço adequado para a localização de marcas de identificação e um 
penetrômetro indicador de qualidade de imagem. 
 
8.1.2.9 Radiografias das chapas anulares do fundo do tanque 
Quando as chapas anulares do fundo são exigidas por 5.5.1 ou por M.4.1, as juntas radiais 
devem ser radiografadas da seguinte forma: 
(a) Para juntas de topo com solda dupla, uma radiografia parcial deve ser tirada em 10% 
das juntas radiais;  
(b) Para juntas de topo soldadas com mata junta permanente ou removível, uma 
radiografia parcial deve ser tirada em 50% das juntas radiais. Cuidado extra deve ser 
tomado na interpretação de radiografias de juntas soldadas com mata junta permanente.  
Em alguns casos, exposições adicionais feitas em um ângulo podem determinar se 
indicações questionáveis são aceitáveis. O comprimento radiográfico mínimo de cada junta 
radial deve ser 150 mm (6 pol.).  
As localizações das radiografias devem ser, de preferência, na borda externa da junta, 
onde a chapa do costado e a chapa anular se unem. 
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Figure 8-1-Radiographic Requirements for Tank Shells 

Figura 8-1-Requisitos radiográficos para Tanques de Armazenamento 
Notas: 
1. Radiografia parcial de juntas soldadas verticais de acordo com 8.1.2.2, Item a: uma nos primeiros 
3 m (10 pés) e uma a cada 30 m (100 pés), dos quais 25% devem ser em interseções. 
2. Radiografia parcial de juntas soldadas horizontais de acordo com 8.1.2.3: uma nos primeiros 3 m 
(10 pés) e uma a cada 60 m (200 pés). 
3. Radiografia parcial de cada junta soldada  vertical no 1º anel do costado (ver 8.1.2.2, item b).  
Radiografias parciais que satisfaçam os requisitos da Nota 1 para o 1º anel do costado podem ser 
usadas para satisfazer este requisito. 
4. Radiografias parciais de todas as interseções acima de 10 mm (3/8 pol.) (Consulte 8.1.2.2, Item 
b). 
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5. Radiografia parcial da parte inferior de cada junta soldada vertical no 1º anel do costado acima  
de 10 mm (3/8 pol.) (Ver 8.1.2.2, Item b). 
6. Radiografia total ou completa de cada junta soldada vertical com mais de 25 mm (1 pol.). A 
radiografia total pode incluir as radiografias parciais das interseções se o filme tiver uma largura 
mínima de 100 mm (4 pol.) (Ver 8.1.2.2, Item c). 
 

Anexo 3   Espessuras máximas das chapas conforme especificação do 
material 

 As chapas do costado são limitadas a uma espessura máxima de 45 mm (l, 75 pol.), a 
menos que uma espessura menor seja declarada na especificação do material da chapa a 
ser utilizada.. 
Já as chapas usadas como inserções insert plates ou flanges podem ser mais espessas do 
que 45 mm (1,75 pol.). 
As chapas mais espessas que 40 mm (1,5 pol.) devem ser de material acalmado, 
normalizado ou temperado e revenido, produzidas de acordo com a prática de grãos finos 
e testadas por impacto. 
A depender da temperatura mínima de metal de projeto do tanque, o material selecionado 
deve atender ás notas da Tabela Table 4-4a ou 4-4b Material Groups e à Figura Figure 4-1 
a- ou 4-1 b Minimum Permissible Design Metal Temperature for Materials Used in Tank 
Shells without Impact Testing. 
 

Especificações do ASTM de 
materiais de chapas  

para o costado 

Observações 

ASTM A 36 para chapas com 
espessura máxima de 40 mm 
(1,5 pol.). 

O material ASTM A36, sem requisitos especiais, é empregado 
até a espessura de 25 mm (1 pol). 
Porém, já é relativamente comum o emprego do material de 
chapa ASTM A36 Modificado ou A36 MOD para os anéis do 
costado, com espessuras de 25 mm (1 pol) a 40mm (1,5 pol), 
para tanques de grande diâmetro (acima de 60 m), desde que 
atenda aos seguintes requisitos, modificados em relação ao  
material A36 tradicional, da especificação do ASTM: 
1. Material acalmado ou temperado e revenido; 
2. Para espessuras maiores que 20 mm (3/4 pol), o conteúdo de 
C (Carbono) máximo deve ser de 0,20%, a ser compensado 
pelo teor de Mn (Manganês) de 0,80-1,35%, na análise de 
corrida “heat analisys”, para conservar a resistência mecânica e 
tenacidade; 
3. Este material deve ser marcado como "Mod" e deve estar 
em conformidade com a análise do produto e tolerâncias da 
Tabela B em ASTM A 6M. 

ASTM A 131 
Grau A, para chapas com 
espessura máxima de 13 mm 
(0,5 pol.);  
Grau B para chapas com 
espessura máxima de 25 mm (1 
pol.); e  
Grau EH36 para chapas com 
espessura máxima de 45 mm 
(1,75 pol.)  

Insert plates e flanges com espessura máxima de 50 mm [2 pol.] 

ASTM A 283 Grau C, para 
chapas com espessura máxima 
de 25 mm (1 pol.). 

 

ASTM A 285 Grau C, para 
chapas com espessura máxima 
de 25 mm (1 pol.). 

 

ASTM A 516, Graus 55, 60, 65 
e 70, para chapas com uma 

Insert plates e flanges com espessura máxima de 100 mm [4 
pol.]. 
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espessura máxima de 40 mm 
(1,5 pol.)  
ASTM A 537 Classe 1 e Classe 
2, para chapas com uma 
espessura máxima de 45 mm 
(1,75 pol.)  

Insert plates com uma espessura máxima de 100 mm [4 pol.]). 

ASTM A 573 Graus 58, 65 e 70, 
para chapas com uma 
espessura máxima de 40 mm 
(1,5 pol.). 

 

ASTM A 633 Graus C e D, para 
chapas com uma espessura 
máxima de 45 mm (1,75 pol.)  

Insert plates com espessura máxima de 100 mm [4,0 pol.]). 

ASTM A 662 Graus C, para 
chapas com espessura máxima 
de 40 mm (1,5 pol.). 

 

ASTM A 678  
Grau A, para chapas com uma 
espessura máxima de 40 mm 
(1,5 pol.)  
Grau B para chapas com uma 
espessura máxima de 45 mm  
(1,75 pol)  
Adições de boro não são 
permitidas 

Grau A Insert plates com espessura máxima de 65 mm [2,5 
pol.]) . 
Grau B: Insert plates com espessura máxima de 65 mm [2,5 
pol.]).  
. 

ASTM A 737 Grau B, para 
chapas com espessura máxima 
de 40 mm (1,5 pol.). 

 

ASTM A 841 Grau A, Classe 1 e 
Grau B, Classe 2 para chapas 
com uma espessura máxima de 
40 mm (1,5 pol.)  

Insert plates com espessura máxima de 65 mm [2,5 pol.] 

 
Especificação ASTM de materiais para 
partes e componentes estruturais (não 

pressurizados) 

Observações 

ASTM A 36.  
ASTM A 131.  
ASTM A 992 

Vigas e colunas metálicas, chumbadores, 
escadas e plataformas 

 
Anexo 4   Especificações suplementares do ASTM A36 não permitidas pelo 
API Std 650 

A especificação de material ASTM A36 é permitida para chapas, no entanto, nenhuma das 
especificações complementares dos materiais listados na Tabela 1 ASTM A 36, copiada a 
seguir, são aceitáveis para tanques construídos conforme a Norma API Std 650... 
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Anexo 5   API Std 653 Table 4.2-Joint Efficiencies for Welded Joints 

 

 
a Solda por sobreposição dupla completa. 
b Solda de filete completo com pelo menos 25% de filete cheio intermitente do lado oposto; 
k = porcentagem de solda intermitente expressa em forma decimal.  
c As juntas soldadas de topo com mata junta foram permitidas dos anos de 1936 a 1940 e 
de 1948 a 1954. 
d Solda sobreposta simples. 
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Anexo 6   Eficiências de solda recomendadas 

 

 
Fonte: Welded joint efficiency table recommendations 
https://www.engineersedge.com/weld/welded_joint_efficiency_14419.htm 
 

Anexo 7   API Std 650 Anexo AL Tanques de armazenamento de Alumínio 
Este anexo cobre materiais, projeto, fabricação, montagem e requisitos de teste para 
tanques de armazenamento de Alumínio soldados, verticais, cilíndricos, acima do solo, 
com topo aberto e fechado, construídos com as ligas especificadas neste anexo. 

Anexo 8   API Std 650 Anexo S-Tanques de armazenamento de aço inoxidável 
austenítico 

Este anexo cobre materiais, projeto, fabricação, montagem e requisitos de teste para 
tanques de armazenamento de aço inoxidável austenítico soldados, verticais, cilíndricos, 
acima do solo, de topo fechado e aberto, construídos de classes de materiais 201-1, 
201LN, 304, 304L, 316, 316L, 317 e 317L. Este anexo não cobre chapas revestidas com 
clad de aço inoxidável ou com tiras linings... 


