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RESUMO
Tanques verticais de aço soldado para o armazenamento de líquidos se utilizam de
diferentes tipos de fundações. Para esse tipo de tanque, algumas vezes são usadas
fundações em camadas de solo e com maior frequência, fundações de concreto armado
em forma de anel com substrato compactado de cascalho e areia dentro desses anéis e laje
sobre estacas de concreto. Em operações de longo prazo, o solo sob o fundo de aço do
tanque passa por um processo de deformações permanentes, na forma de recalque vertical
não uniforme. Este recalque pode ter diferentes causas, mas em todos eles, afeta o estado
de tensão e deformação nas placas de fundo e nas bordas inferiores das virolas do casco.
O principal efeito estrutural causado pelo recalque da fundação é o tombamento causado
pelo peso do líquido do tanque que se inclina sobre o costado. Este trabalho tem como
objetivo avaliar por meio de análise numérica, usando o Método de Elementos Finitos, o
comportamento estrutural de tanques verticais de aço soldado, cuja base sofreu recalque
diferencial e comparar com os limites de verticalidade previstos em diversas normas
técnicas apropriadas, verificando a segurança estrutural especifica para cada norma em
função da inclinação máxima permitida.
Palavras-Chave: Tanque de Aço Vertical, Recalque Diferencial, Inclinação.
ABSTRAT
Vertical welded steel tanks for liquid storage use different types of foundations. In such
tanks, foundations in soil layers are sometimes used, and much more often, reinforced
concrete foundations in the form of a ring with a compacted substrate of gravel and sand
inside these rings and slabs on concrete piles. During the long-term operation of the tanks,
the soil under the steel bottom of the tank undergoes a permanent deformation process in
the form of non-uniform vertical settlement. This settlement can have different causes,
but in each case, it affects the state of stress and deformation on the bottom plates and the
lower edges of the shell ferrules. The main structural effect of foundation settlement is
the toppling effect caused by the weight of the liquid from the tilting tank on the side.
This paper evaluates the structural behavior of welded steel vertical tanks, whose base
has undergone differential settlement compares with the plumb limits provided for several
technical standards and checking the safety of structure for each standard as a function of
the maximum allowable inclination.
Keywords: Vertical Steel Tank, Planar Settlement, Tilt of Tank.

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Tanques metálicos construídos acima do solo usados para armazenamento de
produtos, vem sendo utilizados em diversas aplicações, como nas indústrias, refinarias de
petróleo, plantas petroquímicas, processamento de água entre outras. Esses tipos de
Tanques são conhecidos por serem construídos a partir de uma estrutura flexível de
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paredes finas, capazes de suportar grandes cargas diferenciais (WISNUGROHO;
SUTOMO, 2018)
Os tanques de armazenamento metálicos normalmente são construídos com
chapas de aço carbono calandradas (curvas), conhecidas como ‘virolas’, cujas dimensões
dependem da indústria siderúrgica fabricante. Essas chapas são sequencialmente soldadas
para formar o corpo cilíndrico do tanque. Em consequência da espessura das chapas,
consideradas finas, esses tanques estão sujeitos a colapso estrutural por flambagem e
frequentemente esta tipologia de colapso são conhecidas por flambagem elástica
(GODOY, 2016).
Os tanques verticais formados a partir de chapas de aço carbono em formato
cilíndricos, utilizados para armazenamento de líquidos, são montados nos mais diversos
tipos de fundações. Esses tanques, algumas vezes se utilizam de fundações em camadas
de solo e muito mais frequentemente, fundações de concreto armado em forma de anel
com substrato compactado de cascalho e areia dentro desses anéis e laje sobre estacas de
concreto. Durante operações de longo prazo, o solo (fundação) em contato com o fundo
de aço do tanque, passa por um processo de deformação permanente na forma de recalque
vertical não uniforme. Este recalque pode ter diferentes causas, mas em todos eles, afeta
o estado de tensão e de deformação nas placas de fundo e nas bordas inferiores das virolas
do casco (HOTALA; IGNATOWICZ, 2019).
O principal efeito estrutural do recalque da fundação é o efeito de tombamento
causado pelo peso do líquido do tanque inclinado sobre o costado. O efeito de
capotamento é de natureza semelhante àquela oriunda de carregamento lateral devido ao
vento (PALMER, 1994).
Esse artigo tem por objetivo principal analisar o comportamento estrutural de
tanques metálicos cilíndricos de armazenamento de água, cuja base sofreu recalque
diferencial e comparar com os limites de verticalidade previstos em diversas normas
técnicas pertinentes, verificando a segurança estrutural especifica para cada norma em
função da inclinação máxima permitida e as tensões admissíveis do aço empregado. Para
isso, se utilizará da análise numérica, por meio do Método de Elementos Finitos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O recalque é a principal causa de deformação da fundação do tanque de
armazenamento de líquido. O recalque excessivo pode afetar a integridade estrutural do
tanque de armazenamento e trazer risco potencial significativo. Para garantir a segurança
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durante a operação dos tanques de armazenamento de líquido, é necessário realizar
inspeção e manutenção regulares (SHI et al, 2017).
De acordo com Wisnugroho e Sutomo (2018), o recalque é um efeito da base que
ocorre em tanques construídos novos ou tanques existentes. API 653 dividiu os recalques
em dois tipos. O recalque imediato geralmente ocorre na base do novo tanque como efeito
da compactação da fundação durante o teste hidrostático. O recalque de consolidação
ocorre na base do tanque existente, e é causado por diferenças de propriedades do solo,
podendo ter duração de até anos. Os principais tipos de recalques de acordo com API 653
(2014) são: recalque uniforme, recalque planar (diferencial), recalque não planar,
recalque de borda, recalque de fundo perto das virolas e recalque de fundo remoto da
casca, como representados na Figura 1.
Figura 1 – Recalques em tanques verticais cilíndricos (API 653): (a) recalque uniforme, (b) recalque
diferencial, (c) recalque não planar, (d) recalque de borda, (e) recalque de fundo perto das virolas e (f)
recalque de fundo longe das bordas.

Fonte: Wisnugroho e Sutomo, 2018

Os recalques normalmente dependem das tensões aplicadas, das condições de
umidade e das propriedades geotécnicas de cada tipo de solo. Esses recalques são
classificados como normais e tendem a se estabilizar ou cessar após um período de tempo.
Segundo Cintra (1998), existe um recalque que é chamado de colapso e esse solo
onde ocorre esse fenômeno é classificado como colapsível. Gutierrez et al (2004), afirma
que esse tipo de solo é normalmente não saturado, podendo causar uma espécie de colapso
em sua estrutura, caracterizado por um recalque suplementar, repentino e de grandes
proporções, após aumento de umidade.
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Para o correto dimensionamento de fundação com estacas em solos colapsíveis,
Rasi et al (2019) recomenda em majorar o carregamento com fator de segurança
adicional, que resultaria em maiores comprimentos de estacas, embutindo parte
significante do fuste em estrato não colapsível.
A Figura 2 mostra um caso em que um reservatório elevado com fundações
diretas, construído em solo colapsível, na cidade de Carazinho (RS), apresentou um
adernamento lateral significativo, devido ao extravasamento de água por longo período.
Figura 2 – Recalque diferencial em reservatório elevado devido a solo colapsível

Fonte: Milititsky et al, 2008

Rasi et al (2021a) afirmam que para as bases de tanques metálicos, o projetista
deve levar em consideração alguns parâmetros fundamentais, como a altura do bloco e
consequentemente, aumento da rigidez, de modo que o comportamento estrutural da base
do reservatório seja alterado, com significativas diferenças dos valores das reações nas
estacas e dos recalques. Na Figura 3 é mostrado a modelação numérica tridimensional
(3D) de uma base sobre estacas de um reservatório vertical soldado, realizado pelo
software SAP 2000.
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Figura 3 – Bloco circular sobre estacas para tanque vertical

Fonte: Rasi et al (2021a)

De acordo com Palmer (1994), o recalque diferencial em torno do anel da
fundação abaixo do costado de um tanque de armazenamento cilíndrico vertical é
particularmente uma forma severa de recalque, podendo causar distorção e tensões
excessiva no costado do tanque. O principal efeito estrutural da inclinação da fundação é
o tombamento, que é o efeito causado pelo peso do conteúdo líquido do tanque no costado
do tanque. Esse efeito de capotamento é semelhante ao que ocorre na natureza
experimentada por um tanque sujeito a movimento lateral do solo ou carregamento do
vento (Figura 4). A inclinação resulta em um momento de capotamento e uma força de
cisalhamento e as tensões causadas são consideradas separadamente baixo, mas em geral,
a virola inferior mais baixa do costado apresenta os valores máximos de momento de
capotamento e força de cisalhamento.
Alguns tanques de armazenamento, particularmente tanques de teto fixo, são
ancorados em suas fundações para evitar a elevação do reservatório do tanque quando
sujeito a cargas verticais causadas pelo vento ou cargas sísmicas. Palmer (1994) afirma
ainda que a ancoragem aumenta efetivamente a rigidez de um reservatório do tanque,
ajudando assim a reter a circularidade das virolas. As tensões causadas pela inclinação de
um tanque ancorado são consideradas baixo.
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Figura 4 – Tanque inclinado com distribuição da pressão hidrostática

Fonte: Palmer, 1994

Tanques de água elevados, estão sujeitos a vários tipos de carregamento, como
seu próprio peso, pressão hidrostática do líquido armazenado, cargas de vento e em alguns
casos cargas sísmicas (ELTALY et al., 2014).
Devido à falta de norma específica para tratar desse assunto, os projetistas
brasileiros, vem utilizando para dimensionamento estrutural dos reservatórios metálicos
em aço destinados à reservação de água, as normas API 650 e NBR 7821 (RASI et al,
2021b).
3 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste artigo, foram analisados cinco modelos por meio do método dos elementos
finitos. Os modelos analisados não possuem tetos e não foram ancorados. As medidas dos
diâmetros, das alturas e as proporções entre elas (H/D) estão descritas na Tabela 1. A
simulação estática foi feita com a aplicação do peso próprio do tanque, da carga
hidrostática devido ao fluido e da inclinação do recalque diferencial da base do tanque.
Tabela 1 – Dimensões dos tanques analisados

Fonte: Os autores
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Os modelos geométricos dos 5 reservatórios descritos na Tabela 1 são mostradas
na Figura 5.
Figura 5: Modelos geométricos dos reservatórios analisados

Fonte: Os autores

Os tanques metalicos verticais deste trabalho, sem teto, circurlar e fundo plano,
foram projetados de acordo com a norma API 650 – Método de um pé (1FM).
• Cilindro vertical de aço carbono, soldado, consistindo de várias virolas de diferentes
espessuras. A variação de espessura reflete a variação imposta pelo carregamento
hidrostático o qual o máximo carregamento está na base do tanque e reduz a zero na cota
do topo da superfície do liquido
• Anel de contraventamento superior de enrijecimento localizado no topo do costado
• As espessuras das virolas (t) do costado são determinadas a partir de API 650, pelo
método de um pé (1FM), de baixo para cima, assumindo uma tensão admissível do aço
de 136,00 MPa (Aço ASTM A36, aplicado eficiência de soldagem de 85%), e densidade
do líquido γ= 10,0 kN/m³ e sobre espessura de corrosão admitida de zero.
A espessuras das virolas dos tanques analisados é a espessura recomendada pela
API 650, adotada a espessura comercial imediatamente superior à espessura determinada
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pela norma. As dimensões dos tanques e espessura inicial das virolas que compões o casco
são mostradas na Tabela 2 e na Figura 6.
Tabela 2 – Dimensões e espessuras do costado dos tanques

Fonte: Os autores
Figura 6: Dimensões dos tanques e espessuras das virolas.

Fonte: Os autores

A Tabela 3 apresenta uma comparação de critérios permitidos para a falta de
prumo máxima entre o topo e o fundo do costado (Verticalidade) de diferentes normas de
tanques verticais soldados.
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Tabela 3 – Critério permitidos para falta de prumo

Fonte: Os autores

Foram analisados os cinco modelos de reservatórios considerando os seguintes
critérios de verticalidade:
• Reservatório no prumo;
• Reservatório com 1/50 de falta de prumo entre o topo e o fundo do costado;
• Reservatório com 1/100 de falta de prumo entre o topo e o fundo do costado, e
•

Reservatório com 1/200 de falta de prumo entre o topo e o fundo do costado.
De acordo com Palmer (1992) o limite arbitrário de 1/200 da inclinação máxima

do costado de tanques atmosféricos estabelecido por várias normas técnicas, foram
estimadas com base em considerações estéticas e sobre os efeitos nas conexões de
tubulação e outras conexões. Afirma ainda que para tanques ancorados, os efeitos da
inclinação nos chumbadores podem ser significativos, enquanto para tanques não
ancorados, existe a possibilidade de levantamento das bordas do fundo junto ao costado.
A modelagem e análise numérica foram feitas usando um software comercial de
análise e projeto estrutural Autocad Simulation Mechanical 2018. Cada virola do tanque
foi modelado como elemento shell com as espessuras de projeto constante, com
propriedades isotrópicas e com um plano médio posicionado centralmente. Na parte
superior do tanque, há um anel vertical circular modelado com perfil L, rigidamente
ligados aos elementos do costado. As dimensões dos elementos finitos são de 0,20 x 0,20
m (discretização). Para cada tipo de tanque foi criado um modelo de elemento finito em
3D.
As figuras abaixo mostram o reservatório inclinado, discretizado, e aplicação do
carregamento de água e carregamento do vento (Figuras 7 e 8).
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Figura 7 – Discretização

Figura 8 – Carregamento Água

Fonte: Os autores

O fluxograma das simulações via software Autodesk Simulation Mechanical 2018
é mostrado na Figura 9.
Figura 9: Fluxograma da simulação dos tanques

Fonte: Os autores

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para o dimensionamento da espessura do costado, inicialmente foi adotado a
espessura devido à tensão circunferencial, calculada de acordo com a norma API 650,
pelo método de um pé (1FM). Com as espessuras calculadas (3), foi feita analise numérica
com a utilização do software Autodesk Simulation Mechanical 2018, para determinar as
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tensões exercidas nas virolas dos tanques analisados. Nas Figuras 10 a 13, a seguir,
mostram os resultados das tensões para o tanque de 2.500,0o m³, nas condições de sem
inclinação do costado, inclinação 1/200, inclinação 1/100 e inclinação 1/50.
Figura 10: Costado no prumo

Fonte: Os autores
Figura 11: Costado inclinação 1/200

Fonte: Os autores
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Figura 12: Costado inclinação 1/100

Fonte: Os autores
Figura 13: Costado inclinação 1/50

Fonte: Os autores

A Tabela 4 mostra o resumo das tensões Von Mises, em cada virola dos cinco
tanques estudados dimensionados com diferentes inclinações do costado. A tensão
admissível de acordo com a API 650 foi de 0,85 x160 MPa= 136,00 MPa, considerando
85% de eficiência de solda.
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Tabela 4 – Resultado da análise das tensões em cada tanque (MPa)

Fonte: Os autores

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo utilizou a abordagem comparativa para avaliar os efeitos de recalque
diferencial sobre a base de tanque cilíndrico (formado por chapas de aço carbono) para
armazenamento vertical de líquidos, posicionado acima do solo. Para tanto, utilizou-se as
normas AWWA D100, BS 2654, API 653 e NBR 7821 e a análise numérica por meio do
software Autodesk Simulation Mechanical, utilizando a aplicação dos recalques
estabelecidos pelas normas e acrescentando mais um deslocamento de 1/50.
O modelo de comparação utilizado na análise, foi baseado nas tensões Von Mises
das virolas que compõem os costados dos modelos, sendo que, mesmo utilizando o
deslocamento máximo estabelecido pela norma API 653 (1/100), cujo valor é duas vezes
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superior as das normas AWWA D100, BS 2654 e NBR 7821, o resultado obtido das
tensões foram menores que as tensões admissíveis do aço ASTM A36, determinado pela
API 650, que é muito conservadora e segura. Utilizando a inclinação dos costados no
deslocamento de 1/50, as tensões circunferenciais dos costados foram inferiores à tensão
admissível.
Para as inclinações dos costados superiores á da inclinação do deslocamento de
1/100, apenas a verificação das tensões circunferenciais não foi suficiente, sendo
necessário, em estudos futuros, a determinação das tensões axiais comparando-as com as
tensões admissíveis à flambagem (fornecida pela AWWA D100) e deslocamentos radiais
das virolas.
Os resultados obtidos na análise corroboram com a afirmação de Palmer (1992),
de que o limite imposto de 1/200 da inclinação máxima do costado de tanques
atmosféricos (com base em várias normas técnicas), foram estimados com base em
considerações estéticas e nos efeitos nas conexões de tubulação e outros acessórios, do
que por não por exceder as tensões admissíveis dos aços empregados.
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