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Uma introdução a

Elmac 
Technologies

elmactechnologies.com elmactechnologies.com

A Elmac Technologies® é líder internacional 
em sistemas de prevenção de chamas e 
explosões para uso em alguns dos ambientes 
industriais mais desafiadores do mundo.

Este breve guia fornece uma introdução aos Corta-Chamas 

e inclui um resumo de seu projeto / construção e como eles 

funcionam. Existem notas úteis explicando os diferentes tipos 

de gases e vapores e também tipos específicos de chama e 

onde elas podem ocorrer. Além disso, você encontrará detalhes 

das mais recentes normas internacionais de Corta-Chamas. 

Para suporte técnico abrangente sobre a seleção e uso de 

Corta-Chamas, entre em contato com:

Suporte Técnico Local

Contato: André Henrique  

Tel: +55 21 96727-1425 

E-mail: andre.henrique@elmactech.com 

Estrada do Tingui 68 – Sl. 203 

Campo Grande, Rio de Janeiro – CEP: 23075-007
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Corta-Chamas é um dispositivo instalado na abertura de um 

equipamento ou na tubulação. Eles permitem que gases ou 

vapores fluam, mas impedem a transmissão de chama em caso 

de uma ignição.

Neste guia, a consideração é limitada aos corta-chamas para 

uso onde a chama queima no ar, ou seja, não em oxigênio, 

onde diferentes considerações se aplicam. Além disso, o guia 

é restrito a Corta-Chamas passivos sem partes móveis.

Nossa linha de Corta-Chamas compreende três tipos principais:  
 

1. Corta-Chamas de Deflagração Final de Linha

2. Corta-Chamas de Deflagração Em Linha

3. Corta-Chamas de Detonação Instável Em Linha

elmactechnologies.com

Definição de um 
Corta-Chamas

Por que usar  
Corta-Chamas?
Um dos maiores perigos envolvidos no transporte 
ou armazenamento de líquidos ou gases 
inflamáveis é que a ignição do vapor inflamável 
pode ocorrer, resultando em incêndio ou, pior 
ainda, em uma explosão.

Este guia se propõe a apresentar o assunto sobre 
Corta-Chamas, e os princípios e conceitos por 
trás de suas especificações e uso. Para aqueles 
que buscam um entendimento mais detalhado, a 
Elmac Technologies® oferece consultoria e suporte 
técnico completo.

Sempre que um gás ou vapor inflamável é misturado ao ar 

(oxigênio), existe o potencial de uma explosão. A ignição 

acidental da mistura inflamável resultará em uma chama que 

passará pela mistura não queimada até que o combustível seja 

consumido pela reação.

Em um espaço fechado, como um vaso ou uma tubulação, o 

aumento significativo da temperatura da mistura causada pelo 

processo de combustão levará a um rápido aumento no volume 

da mistura gasosa. Em um espaço fechado, o aumento resultante 

da pressão induzirá efeitos turbulentos que acelerarão ainda mais 

a frente da chama.

< 
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O gráfico ilustra o que normalmente acontece 
com uma frente de chama quando é permitido 
queimar sem impedimentos em uma tubulação 
de trecho reto com diâmetro na ordem de 8” 
(DN200) com um gás hidrocarboneto à pressão 
e temperatura ambiente.

Pode ser observado na Figura 1 que a chama começa como 

uma deflagração lenta (velocidade da chama < 300 m/s), mas 

acelera em uma deflagração rápida (ainda em velocidades 

subsônicas ~ 500 m/s). 

Recomenda-se que um Corta-Chamas de Deflagração 

seja instalado o mais próximo possível da fonte de ignição 

(dentro de 50 vezes o diâmetro da tubulação para gases de 

hidrocarboneto e 30 vezes o diâmetro da tubulação para 

hidrogênio), embora essa distância seja reduzida para sistemas 

a pressões acima da atmosférica.

A chama passa por uma transição rápida e repentina da 

deflagração para a detonação. Sob essas condições, a chama 

pode acelerar a uma velocidade de ordem de magnitude 

superior à deflagração lenta inicial (1.600 m/s).

Isso representa as piores condições para frente da chama e a 

onda de pressão associada, e é conhecida como Overdriven 

Detonation ou Detonação Instável. Em tais circunstâncias, 

um Corta-Chamas de Detonação Instável adequadamente 

projetado deve ser instalado. 

Uma Detonação Instável se degradará em uma Detonação 

Estável menos severa à medida que a chama avança mais 

adiante na tubulação. No entanto, essas frentes de chamas 

podem repentinamente sofrer outras transições para 

condições instáveis. Esses eventos são imprevisíveis e 

podem ser causados por qualquer coisa que possa aumentar 

a turbulência no sistema. Isso pode incluir rugosidade na 

superfície interna da tubulação, uma junta ou conexão do 

instrumento e curvas ou compressão devido à presença de 

válvulas etc. Devido a essa imprevisibilidade, a maioria dos 

fabricantes de Corta-Chamas recomenda que um Corta-

Chamas de Detonação Instável seja instalado em qualquer 

tubo onde uma detonação pode ocorrer.

FIGURA 1: EXEMPLO TÍPICO DE ACELERAÇÃO DA CHAMA PARA CONDIÇÕES DE DETONAÇÃO
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Deflagração para 

Detonação Instável
Detonação Estável

Corta-
Chamas Deflagração Detonação

Local de 

instalação

Os Corta-Chamas devem ser 

instalados no final da tubulação 

ou em linha a uma distância 

máxima especificada da fonte 

de ignição.

O Corta-Chamas de Detonação pode ser instalado em qualquer local da tubulação.
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Tipos de chama
e condições em que são encontradas

Onde uma mistura inflamável em tubulação é inflamada, 

a frente da chama inicialmente percorre a tubulação em 

velocidades subsônicas, no que é conhecido como deflagração 

confinada. Normalmente, isso pode ocorrer em plantas 

industriais ou de processo. Por exemplo, muitas minas de 

carvão geram gás metano inflamável e venenoso abaixo do solo, 

que é bombeado para a superfície ao longo de uma tubulação 

e depois queimado em uma caldeira para fins de aquecimento. 

Problemas com a caldeira ou o sistema de bombeamento 

podem inflamar o fluido da tubulação e a chama pode viajar de 

volta, resultando em uma explosão abaixo do solo.

Uma detonação ocorre onde uma chama viaja ao longo de uma 

tubulação, geralmente em velocidades supersônicas, e está 

associada a uma onda de choque. Normalmente, isso ocorre 

como resultado de efeitos de calor compressivo e aceleração da 

chama causada por fluxo turbulento resultante de curvas, válvulas 

ou alterações na seção da tubulação. Também pode ocorrer 

simplesmente permitindo que a chama continue a acelerar ao 

longo de uma tubulação por uma distância suficiente. Uma onda 

de choque é caracterizada por uma mudança gradual na pressão 

e na densidade através da qual a velocidade da chama muda de 

subsônica para supersônica. Isso é chamado de Transição de 

Deflagração para Detonação ou DDT.

Uma deflagração não confinada ou deflagração atmosférica 

ocorre quando há uma ignição de uma atmosfera inflamável 

fora de um tanque ou outro equipamento de processo. Por 

exemplo, o alívio ou ventilação de um tanque que armazena 

gasolina pode produzir uma nuvem não confinada de vapor 

inflamável na sua vizinhança imediata. Fontes de ignição 

como uma descarga elétrica estática, um raio ou um cigarro 

aceso podem acender essa nuvem de vapor e a frente de 

chama resultante pode entrar no tanque pelo ponto de 

ventilação, caso a saída não seja protegida por  

Corta-Chamas.

Deflagração Não Confinada  
(Deflagração Atmosférica)

Deflagração Confinada  
(Deflagração em Linha / Tubulação)

Detonação
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Gases e vapores variam em sua inflamabilidade e 
explosividade. A gravidade relativa de uma explosão 
de um componente específico misturado com o ar é 
indicada por uma variedade de características do gás, 
incluindo os limites inferior e superior de explosividade 
(LIE / LSE), a temperatura de autoignição, a energia 
mínima de ignição, a concentração limite de oxigênio e 
o espaçamento experimental máximo seguro (MESG).

elmactechnologies.com elmactechnologies.com

Gases & Vapores

Grupo de 
Explosividade

MESG (mm) Gás de Teste
Concentração do Gás 

de Teste  (% v/v em ar)
Gases Típicos

IIA >0.90 Propano 4.2
Metano, alcanos, acetona, 

benzeno

IIB3 >0.65 Etileno 6.5 Etileno, éter etileno

IIB >0.50 Hidrogênio 45.0 Etileno, butadieno

IIC <0.50 Hidrogênio 28.5 Hidrogênio

Grupo de Gás MESG (mm) Gases Típicos

D >0.75
Metano, alcanos, álcoois, 

acetona, benzeno

C >0.45 Etileno, óxido de etileno

B <0.45 Hidrogênio

A - Acetileno

Tabela 1  – Grupos de Explosividade Norma Europeia

Tabela 2  – Grupos de Gás NEC

Para facilitar a avaliação, os gases puros foram classificados 

em grupos de semelhante reatividade. Existem vários 

agrupamentos, dependendo da fonte das informações, mas 

os dois mais usados são mostrados abaixo nas tabelas 1 e 2. 

Nestas tabelas, o grupo de gás é indicado por uma faixa de 

valores MESG e um gás de teste típico é identificado para a 

finalidade do tipo de teste de um corta-chamas. Se um corta-

chamas for testado satisfatoriamente contra chamas para um 

determinado grupo de gases, ele será adequado para uso com 

qualquer outro gás do mesmo grupo ou de um grupo inferior. 

Por exemplo, na prática, o propano é normalmente usado para 

testar o nível mais baixo de corta-chamas e o sucesso aqui 

significa que ele pode ser usado para qualquer gás do  

Grupo IIA, bem como para o Grupo IIA1 ou metano. Outras 

normas também agrupam gases de maneira semelhante,  

mas não idêntica.
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Normalmente, um corta-chamas compreende um corpo, um 

conjunto de elementos e conexões para instalá-lo à tubulação 

ou equipamento. O conjunto de elementos do corta-chamas é 

a parte crítica que extingue a chama. A maioria dos projetos de 

elementos incorpora um “filtro”, compreendendo pequenas 

aberturas ou células, através das quais o gás do processo pode 

fluir, mas impedindo a transmissão de chama. 

O filtro quebra a frente da chama em “chamas menores” que 

são resfriados e, consequentemente, extintos, pelo elemento 

corta-chamas. Os materiais usados para o elemento incluem 

fitas de metal lisas e frisadas ou materiais sintetizados ou 

em forma de colmeia. Devido ao seu design e construção, o 

conjunto de elementos causará uma perda de carga que é 

uma obstrução a vazão do processo.

elmactechnologies.com elmactechnologies.com

Construção de  
um Corta-Chamas

Chama Conexões Conexões Lado Protegido do  

Corta-Chamas
Corpo CorpoLado Desprotegido Conjunto de Elementos

Para mitigar esse aumento da resistência a vazão, a área 

do elemento geralmente é maior que a área da seção 

transversal da tubulação. O corpo do corta-chamas pode 

ser parte integrante ou separada do conjunto de elementos. 

As conexões são normalmente flangeadas ou roscadas para 

corresponder à tubulação. 

Outras aplicações podem exigir um tipo diferente de corta-

chamas, incluindo corta-chamas dinâmicos (válvulas de alta 

velocidade), corta-chamas hidráulicos (selo líquido) e outros 

dispositivos mais especializados. 
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Corta-Chamas Final de Linha

Esta seção deve ser lida em conjunto com os 
esboços anexos mostrando os princípios, e não 
a construção detalhada, dos diferentes tipos de 
corta-chamas.

Corta-Chamas Final de Linha

Os Corta-Chamas de Final de Linha são instalados no final 

de uma tubulação ou na saída de um reservatório para evitar 

deflagrações atmosféricas (chamas) entrem, e não, como 

geralmente se acredita, para evitar que a chama saia do 

reservatório ou tubulação. A tampa é fornecida para proteger 

o elemento corta-chamas e impedir a entrada de água da 

chuva e detritos estranhos. Estes corta-chamas são geralmente 

instalados na posição vertical.

Fonte de Ignição

Conexão

Lado protegido do  
Corta-Chamasr

Tampa

Elemento
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Conexão

Lado protegido do 
Corta-Chamas

Lado desprotegido do 
Corta-Chamas

Conjunto de Elementos

Vazão típica do gás

Conexão

Fonte de Ignição

Os corta-chamas em linha são geralmente instalados 

em sistemas de tubulação para proteger o equipamento 

conectado. O layout mostrado acima é típico, embora também 

seja possível que a fonte de ignição possa fazer com que a 

chama viaje com a vazão de gás. Se a chama puder ocorrer em 

qualquer direção, é necessário um corta-chamas bidirecional. 

Os corta-chamas em linha podem ser à prova de deflagração 

ou detonação, dependendo das condições sob as quais eles 

devem ser usados. O design da tubulação não é geralmente um 

problema, a menos que o líquido seja arrastado com a vazão de 

gás e possivelmente se acumule no fundo do corta-chamas. Em 

tais situações, um corta-chamas com corpo excêntrico pode ser 

instalado para facilitar a coleta e a drenagem do líquido.

Corta-Chamas Em Linha
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Corta-Chamas Pré-volumétricos

Eles são projetados para impedir a propagação de chamas 

de dentro para fora de um reservatório ou tubulação; ou na 

tubulação após a ignição por uma fonte de ignição interna. Os 

corta-chamas pré-volumétricos devem ser testados usando a 

configuração original ou modelo equivalente em escala real. 

O uso de corta-chamas pré-volumétrico será limitado aos 

invólucros e tubulações no lado desprotegido, conforme  

usado ou simulado nos testes.

elmactechnologies.com elmactechnologies.com

Reservatório contendo  
mistura explosiva

Reservatório contendo  
mistura explosiva

Corta-Chamas usado 
como respiro de 

ventilação

Fonte de ignição Fonte de ignição

Corta-Chamas

Outro 
equipamento

Outros Tipos de Corta-Chamas
Sujeira na vazão do gás se acumulará no elemento, 
causando obstrução e aumento da perda de carga. 
A inspeção e limpeza regulares são altamente 
recomendadas.

Aplicações Pré-volumétricas
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Um corta-chamas é necessário para permitir o fluxo de gás do 

processo enquanto extingue chamas em caso de uma explosão. 

Uma característica fundamental de um corta-chamas é a perda 

de carga ou o grau de obstrução da vazão do processo devido 

ao seu método de construção. Isso pode levar a problemas e é 

essencial que o design e o dimensionamento do corta-chamas 

correspondam às taxas de vazão do processo e perda de carga 

permitidas no sistema, garantindo simultaneamente a proteção 

adequada contra as consequências de ignição acidental. 

Tendo definido onde a possível fonte ou fontes de ignição 

podem ocorrer e exatamente o que deve ser protegido, o 

objetivo é instalar um corta-chamas de deflagração o mais 

próximo possível da fonte de ignição. Se for permitido que 

uma chama prossiga pela tubulação, em geral, ela acelerará 

devido ao aumento da pressão resultante do aumento da 

temperatura e do volume de produtos queimados e se tornará 

progressivamente mais difícil de parar. Por fim, uma deflagração 

pode sofrer transição para uma detonação e, portanto,  

tornar-se significativamente mais destrutiva para o 

equipamento. É necessário um corta-chamas bidirecional  

onde houver uma ou mais fontes de ignição em cada lado do 

corta-chamas.

Um corta-chamas de detonação instável pode ser instalado em 

qualquer lugar do sistema de tubulação. Para evitar um evento 

de combustão contínua, o corta-chamas de detonação pode ser 

instalado a alguma distância da fonte de ignição. 

Se houver uma vazão constante da mistura explosiva após a 

ignição em direção ao lado desprotegido do corta-chamas, 

uma chama poderá se estabilizar no elemento corta-chamas. 

A queima estabilizada criará riscos adicionais na aplicação 

e, portanto, são necessários corta-chamas especialmente 

desenvolvidos e testados. Se o fluxo da mistura explosiva puder 

ser interrompido dentro de um tempo específico, pode ser 

utilizado um corta-chamas testado para combustão de curta 

duração. Nessas circunstâncias, é necessário um sensor de 

temperatura conectado a um sistema de emergência, como um 

sistema de corte de suprimento de gás. 

Os corta-chamas geralmente são projetados para uso em 

temperatura e pressão ambiente. Consulte os engenheiros 

experientes e treinados da Elmac para obter orientação 

se outras condições forem encontradas. Cuidado com as 

condições de frio em que o elemento, particularmente em uma 

unidade de fim de linha, pode congelar e entupir. Temperaturas 

e pressões mais altas colocam maior carga no corta-chamas e 

testes em condições reais ou simuladas podem ser necessários.

Se houver substâncias corrosivas ou perigosas, o corta-chamas 

pode ser fabricado usando materiais especiais. Na maioria dos 

casos, um elemento de aço inoxidável juntamente com uma 

carcaça de aço inoxidável ou carbono seria adequado.

Os corta-chamas devem ser instalados de acordo com o 

manual de operação do fabricante e devem ser inspecionados 

regularmente, dependendo das condições operacionais 

existentes. Se um retrocesso de chama (deflagração ou 

detonação) for detectado ou ocorrer uma queima estabilizada, é 

necessário verificar todo o dispositivo.

elmactechnologies.com elmactechnologies.com

Corta-Chamas em uso
Proteção adicional através do uso de sistemas de 
detecção e interrupção pode ser necessária.
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Um conjunto de diretivas europeias relacionadas às 

instalações em atmosferas inflamáveis e explosivas foi 

implementado sob a égide geral da ATEX. Essas diretivas 

descrevem os requisitos essenciais de saúde e segurança 

que devem ser seguidos na indústria para garantir operações 

seguras e livres de incidentes. 

Existem duas diretivas relacionadas diretamente aos corta-

chamas: Diretiva ATEX 2014/34 /UE (fabricantes) e Diretiva 

1999/92/CE (operadores da planta). Isso exige que os 

produtos, vendidos para uso em atmosferas potencialmente 

explosivas na Europa desde julho de 2003, obedeçam a certos 

padrões de desempenho. No caso de corta-chamas, isso 

inclui o teste de protótipo conforme a EN ISO 16852: 2016 

(a norma europeia para o projeto e teste de corta-chamas), 

bem como a auditoria de conformidade e a qualificação do 

processo de projeto e fabricação para garantir a confiabilidade 

e reprodutibilidade dos produtos fabricados.

A norma internacional atual para corta-chamas é a ISO 16852: 

2016 (segunda edição). Esta tornou-se obrigatória como o 

padrão europeu, EN ISO 16852: 2016. Embora essa norma 

não seja obrigatória em todo o mundo, espera-se que sua 

existência evite a necessidade das muitas normas nacionais e 

regionais que existem atualmente. Outras normas nacionais 

incluem: US Coast Guard (USCG), Underwriters Laboratories 

(UL) e Factory Mutual (FM).

Além disso, desde julho de 2006, existe um ônus sobre os 

operadores de instalações e equipamentos em atmosferas 

explosivas para garantir que seus locais de trabalho cumpram 

os requisitos mínimos da diretiva ATEX 1999/92 /EC. Isso 

introduz o conceito de zoneamento do local de trabalho 

de acordo com o risco de explosão em cada zona e exige 

que o operador realize uma avaliação de risco completa da 

operação. Também é responsável por garantir que todos os 

novos equipamentos sejam compatíveis com ATEX.

Em determinadas circunstâncias, os corta-chamas instalados 

em linha também podem ser considerados acessórios de 

pressão e, portanto, devem atender aos requisitos mínimos da 

Diretiva de Equipamentos sob Pressão (PED) 2014/68 /EU. 

De acordo com essa diretiva, qualquer equipamento vendido 

acima dos limites especificados de pressão e/ou volume deve 

ser seguro, atender aos requisitos essenciais de segurança 

que abrangem o projeto, a fabricação e o teste do produto 

e indicar a marcação CE indicando que ele atende aos 

procedimentos de avaliação de conformidade adequados.

elmactechnologies.com elmactechnologies.com

Recomenda-se que os equipamentos cumpram 
as normas relevantes para que a apólice de 
seguro não seja comprometida.

Estrutura legal para 
Corta-Chamas
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O que é um Corta-Chamas?

Um corta-chamas é um dispositivo de segurança que é instalado 

na abertura de um equipamento ou na tubulação, e cuja função 

pretendida é permitir o fluxo, mas evitar a propagação de chamas 

no evento que uma ignição ocorre. Os corta-chamas geralmente 

são dispositivos passivos e geralmente a última ou única linha de 

defesa contra a propagação de chamas e possíveis explosões 

catastróficas.

Onde os Corta-Chamas são usados?

Os corta-chamas são normalmente usados sempre que 

houver o potencial de explosão devido à mistura de gás 

ou vapor inflamável com o ar. A ignição acidental de uma 

mistura inflamável resultará em uma chama que passará pela 

mistura não queimada até que o combustível seja consumido 

pela reação. Como uma enorme variedade de aplicações 

de processo é suscetível a esse risco, os corta-chamas são 

amplamente utilizados para proteger pessoas, instalações e 

equipamentos e, é claro, o meio ambiente.

Como funciona um Corta-Chamas?

Para uma deflagração sem chama estabilizada, os produtos 

de combustão são resfriados na superfície do elemento por 

dissipação de calor, o que impede a continuação do processo 

de combustão através do corta-chamas e no lado protegido. 

No caso de uma chama estabilizar no elemento corta-chamas, 

um aumento repentino de temperatura será detectado por um 

sistema de monitoramento e medidas secundárias de proteção 

são ativadas para interromper o fluxo da mistura inflamável.

Outros tipos de corta-chamas incluem dispositivos que 

incorporam uma pequena abertura que garante que 

a velocidade do gás emitido exceda a velocidade de 

queima desse gás, impedindo a transmissão da chama. 

Alternativamente, o gás pode ser borbulhado através de um 

líquido, geralmente água, de uma maneira que forneça uma 

barreira líquida para transmissão da chama.

Qual a função do Elemento Corta-Chamas?

É o elemento corta-chamas que extingue a chama e a maioria 

dos designs incorpora um “filtro de chama” compreendendo 

pequenas aberturas que permitem que o gás do processo 

flua, mas evitam a propagação da chama. O filtro decompõe a 

chama frontal em “chamas menores”, que são resfriados pela 

grande capacidade de absorção de calor do elemento corta-

chamas, extinguindo a chama. Devido à sua construção, o 

elemento causará uma perda de carga ou uma obstrução no 

fluxo do processo. Para mitigar esse aumento da resistência 

ao fluxo, a área do elemento geralmente é maior que a área da 

seção transversal da tubulação. 

Como especificar um Corta-Chamas?

Ao especificar um corta-chamas, é importante determinar 

três fatores importantes: (1) as possíveis fontes de ignição e 

o que deve ser protegido; (2) o tipo de chama a ser extinta, 

isto é, deflagração lenta ou rápida para detonação estável ou 

instável; e (3) o local de instalação mais eficaz do corta-chamas 

especificado no processo - geralmente é o mais próximo possível 

da fonte de ignição. Em muitos casos, um corta-chamas é usado 

em conjunto com outros componentes para criar um sistema de 

segurança. Os corta-chamas foram projetados para funcionar em 

uma ampla variedade de condições operacionais e ambientais, 

por isso é importante considerar seus limites de instalação e 

aplicação. É essencial que o corta-chamas seja especificado 

corretamente para garantir que uma chama seja extinta ou 

adequadamente contida e que uma explosão seja impedida de 

se propagar pelo equipamento. 

Os Corta-Chamas exigem manutenção?

Os corta-chamas exigem inspeção e manutenção regulares. Se 

sabe ou acredita que ocorreu um retrocesso de chama, o corta-

chamas deve ser inspecionado quanto a danos. As pequenas 

células ou componentes do elemento são propensos a coletar 

sujeira e ficam bloqueados, aumentando a perda de carga e 

reduzindo o fluxo de gás do processo. Elementos danificados 

ou sujos devem ser substituídos. Muitas vezes, é possível limpar 

o elemento para reutilização. Um corta-chamas inspecionado e 

limpo corretamente pode fornecer muitos anos de serviço.
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O que é um Corta-Chamas de Detonação?

A instalação de corta-chamas de detonação é crucial para o 

trabalho seguro de plataformas de perfuração offshore, tanques 

de armazenamento e processo, unidades de recuperação 

de vapor e sistemas de combustão. Eles são projetados 

especificamente para tubulações com uma distância significativa 

entre a fonte de ignição e o corta-chamas. Eles também são 

usados onde a tubulação é áspera, com curvas, obstruída ou 

possui alterações de seção que resultam em efeitos turbulentos e 

outras fontes de aceleração da chama. Este tipo de corta-chamas 

foi projetado para acomodar energias de ignição extremamente 

altas, a onda de pressão resultante e a frente da chama. 

Consequentemente, os corta-chamas de detonação em linha 

podem ser instalados a qualquer distância da fonte de ignição e 

a Elmac Technologies possui uma gama abrangente projetada 

para oferecer a proteção máxima nesses piores cenários da 

explosão, a detonação instável.

O que é um Corta-Chamas Final de Linha?

Os Corta-Chamas Final de Linha evitam que a chama entre em 

um reservatório ou na tubulação. Eles são instalados no final 

de uma tubulação ou na saída de um reservatório para impedir 

a entrada de chama e não, como geralmente se pensa, para 

impedir que a chama saia da tubulação ou reservatório. A tampa 

de proteção contra intempéries sempre devem ser instaladas 

onde exista chuva e neve e devem ser montadas na posição 

vertical convencional. 

Como você evita que explosões ocorram?

As explosões dependem da atmosfera de uma mistura de 

material inflamável com oxigênio. A melhor abordagem para 

evitar incêndios e explosões é substituir ou minimizar o uso de 

materiais inflamáveis. Se isso não for possível, é importante evitar 

fontes eficazes de ignição. A fabricação, processamento ou 

armazenamento de produtos inflamáveis não é abordado  

neste guia. 

O que é uma Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo?

As Válvulas de Alívio de Pressão e Vácuo são projetadas 

especificamente para proteger os tanques contra 

pressões baixas ou excessivas. Quando dimensionados 

corretamente, as válvulas protegem contra as flutuações 

de pressão associadas à operação geral de um tanque de 

armazenamento, isto é, expansão térmica e ciclos normais de 

enchimento / esvaziamento. A Elmac Technologies também 

fabrica uma gama completa de Válvulas de Alívio de Pressão 

e também Válvulas de Alívio de Vácuo independentes. Devido 

ao processo de ventilação de alívio de pressão / vácuo, esses 

produtos também são chamados de “VAPV”.

Como funciona uma Válvula de Alívio de  
Pressão e Vácuo?

A Válvula de Alívio de Pressão e Vácuo é um dispositivo de 

proteção que permite que um tanque “respire”, evitando assim 

o colapso ou a ruptura devido à sobrepressão. A condição 

de pressão e vácuo de um tanque atmosférico deve ser 

controlada, permitindo o alívio do produto armazenado para 

atmosfera ou para local seguro (condição de pressão), e que 

o ar flua para dentro do tanque (condição de vácuo). Estas 

válvulas também podem ser usadas como um alívio de vácuo 

primário para a respiração normal do tanque, pois é altamente 

precisa e evita a interação indesejada com as válvulas de 

alívio. A Elmac recomenda que a ventilação atmosférica de 

um tanque em operação nunca seja coberta ou bloqueada e 

que os vents do tanque sejam rotineiramente inspecionados 

quanto à obstrução quando em serviço com produto sujo ou 

com incrustações.
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Todas as especificações estão corretas no momento da impressão, são apenas para orientação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contato: André Henrique  

Tel: +55 21 96727-1425 

E-mail: andre.henrique@elmactech.com 

Estrada do Tingui 68 – Sl. 203 

Campo Grande, Rio de Janeiro – CEP: 23075-007

Suporte Técnico Local


