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RESUMO	

 

O hidrogênio tem o maior conteúdo específico de energia em massa dentre todos os 

combustíveis convencionais e é o elemento mais abundante no universo. De forma a viabilizar 

seu uso como um combustível, o hidrogênio deve ser transportado das plantas de produção até 

os pontos de demanda. Assim, o processo de transmissão e distribuição de sua cadeia leva à 

possibilidade de geração de novas formas de perigo. Gasodutos têm provado ser uma das 

maneiras mais baratas e eficientes para o transporte de hidrogênio. No entanto, falhas em 

gasodutos podem representar riscos importantes. Neste contexto, este trabalho propõe um 

modelo de decisão multicritério para avaliação de riscos em gasodutos de hidrogênio. Ao 

incorporar a estrutura de preferências do decisor no processo de tomada de decisão, o modelo 

permite a ordenação (ranking) de seções do gasoduto em termos de risco. O modelo proposto 

neste trabalho é considerado uma evolução dos estudos anteriores na área, devido a novos 

recursos incorporados no processo, como a desagregação das funções humana e ambiental. 

Finalmente, uma aplicação numérica é conduzida de modo a avaliar o modelo. Os resultados 

obtidos comprovaram a sua aplicabilidade e eficiência, além de terem-se apresentado como de 

fácil interpretação pelo decisor. 

PALAVRAS CHAVE: Engenharia de Produção, Gasoduto de Hidrogênio, Análise de Riscos, 

MAUT. 
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ABSTRACT	

 

Hydrogen has the highest mass specific energy content of all conventional fuels and it is 

the most abundant element in the universe. In order to use it as a fuel, it must be transported 

from production plants to demand points. Thus, the delivery process of its supply chain leads 

to the possibility of there being new forms of hazard. Pipelines have proven to be one of the 

cheapest and efficient ways to transport hydrogen. However, failures in pipelines can pose 

major risks. In this context, this paper proposes a multicriteria decision model for assessing 

risks in hydrogen pipelines. By incorporating the decision maker’s preferences structure into 

the decision process, the model enables sections of the pipeline to be ranked in terms of risk. 

The model proposed in this work is considered an evolution of previous studies in the area, 

due to new features incorporated in the process, such as the disaggregation of the human and 

the environmental dimensions. Finally, a numerical application is conducted in order to 

evaluate the model. The results obtained demonstrated its applicability and efficiency, and 

have been presented as easily interpreted by the decision maker. 

KEYWORDS: Production Engineer, Hydrogen Pipeline, Risk Analysis, MAUT. 
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1 INTRODUÇÃO	

Nos últimos anos, as preocupações com as mudanças climáticas globais e com a 

redução das emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2) 

aumentaram consideravelmente. Associado a isto, há uma procura crescente por energia e 

também um medo de haver um desabastecimento energético. Os combustíveis fósseis, embora 

desempenhem um papel importante até os dias de hoje, não ajudam a diminuir as 

preocupações sobre o meio ambiente. Segundo Rosen et al. (2008), uma redução das emissões 

de dióxido de carbono pode ser alcançada através de uma maior eficiência, reduzindo a 

proporção de combustíveis fósseis da matriz energética e a introdução de fontes alternativas 

de energia. Para Meher et al. (2006), para diminuir a fração de energia produzida a partir de 

combustíveis fósseis, é preciso que as fontes alternativas de energia sejam tecnicamente 

viáveis, economicamente competitivas, ambientalmente aceitáveis e estejam prontamente 

disponíveis. Este cenário cria uma perspectiva interessante para fontes de energia renováveis, 

tais como o hidrogênio. 

O hidrogênio é considerado uma solução renovável e sustentável para reduzir o 

consumo global de combustíveis fósseis e combater o aquecimento global (MIDILLI & 

DINCER, 2008). Neste contexto, o hidrogênio pode desempenhar um papel importante na 

redução das emissões de gases de efeito estufa e é mais eficiente em sistemas de geração de 

energia. De acordo com Campen et al. (2008), o hidrogênio tem o maior teor de energia 

específica de todos os combustíveis convencionais e é o elemento mais abundante do 

universo. 

Para possibilitar seu uso como uma fonte energética, o hidrogênio é produzido, 

armazenado e, em seguida transportado para os utilizadores finais. Desta forma, todo este 

processo conduz à possibilidade de criar novos cenários de perigo (DAGDOUGUI et al., 

2010). Este trabalho emprega maior esforço em discussões acerca dos cenários de perigo 

gerados durante a fase de transporte do combustível. Neste contexto, gasodutos têm provado 

ser uma das formas mais econômicas e seguras para o transporte de hidrogênio, especialmente 

para grandes demandas, longas distâncias, e com perda mínima de energia se dutos e pressões 

iniciais adequados são selecionados (YANG & OGDEN, 2007; PEET et al., 2009). De acordo 

com Conte et al. (2001), o sistema de transporte e distribuição de hidrogênio gasoso é similar 

aos atuais gasodutos de gás natural. Contudo, as restrições de engenharia para gasodutos de 
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hidrogênio são muito mais rigorosas e exigentes do que as restrições impostas para gasodutos 

de gás natural (DICKINSON et al., 2010). 

Neste sentido, apesar de considerados meios de transporte seguros, falhas em gasodutos 

podem representar grandes riscos. Descargas de material inflamável podem ser os eventos 

iniciais de acidentes com efeitos catastróficos (PAPADAKIS, 1999), o que pode afetar a 

segurança humana, o meio ambiente e as finanças. Sendo assim, torna-se cada vez mais 

importante o desenvolvimento de modelos multidimensionais que estimem a probabilidade de 

cenários de acidente, avaliem os riscos existentes e, por fim, auxiliem no processo de tomada 

de decisão com a finalidade principal de mitigar ou eliminar os riscos nas esferas humana, 

ambiental e financeira. 

Neste contexto, este trabalho propõe um modelo de decisão multicritério para avaliação 

de riscos em gasodutos de hidrogênio. O modelo é baseado em MAUT – Teoria da Utilidade 

Multiatributo – (KEENEY & RAIFFA, 1976) e considera cinco dimensões de risco, 

distribuídas em 3 classes: humana, ambiental e financeira. O modelo analisa o gasoduto 

através de seções (trechos) e realiza uma ordenação destas em termos decrescentes de risco. 

1.1 Relevância	e	contribuição	do	estudo	

O modelo proposto neste trabalho é analisado como uma evolução com relação a 

estudos anteriores neste tema (ALENCAR & ALMEIDA, 2010; BRITO & ALMEIDA, 

2009), porque introduz novas funcionalidades, tais como a desagregação das dimensões 

humana e ambiental em duas novas dimensões cada e novas análises de vulnerabilidade, que 

culminam no uso e determinação de novas funções Probit. Este processo torna o decisor mais 

informado, consciente e com maior conhecimento acerca do problema. Além disto, permite 

uma maior precisão no processo de elicitação da função utilidade multiatributo, uma vez que 

cada subdimensão pode ser tratada diretamente, e não como itens agregados implicitamente. 

Ao mesmo tempo, torna-se possível para o decisor a visualização de situações e/ou condições 

que o gasoduto pode estar sujeito e que poderiam passar despercebidas, ou serem desprezadas 

em uma análise agregada das dimensões. Este ponto, inclusive, garante que não haja um 

aumento significativo na complexidade do problema, apesar de uma nova abordagem ser 

proposta neste trabalho. Isto é bastante importante, sobretudo para garantir a adequabilidade 

deste modelo para aplicações práticas e justificar o seu desenvolvimento. Por fim, agrega-se 

mais uma ferramenta para análise de riscos no transporte de hidrogênio em gasodutos. 



Capítulo 1 Introdução

 

 3

1.2 Objetivos	

1.2.1 Objetivos	Gerais	

Este trabalho tem como objetivo geral a análise de riscos em gasodutos de hidrogênio, 

agregando conceitos de apoio multicritério à decisão, teoria da utilidade e novos elementos 

apresentados na literatura da área ao contexto do problema, culminando no desenvolvimento 

de um novo modelo de decisão para análise de risco em gasodutos de hidrogênio. Por fim, o 

resultado é uma ordenação das seções (trechos) do gasoduto em termos de risco. 

1.2.2 Objetivos	Específicos	

Este trabalho tem como objetivos específicos:  

 Realizar revisão bibliográfica em elementos da área de análise de riscos, apoio 

multicritério à decisão e teoria da utilidade, a fim de construir a base conceitual 

necessária para formulação do modelo; 

 Apresentar o contexto do problema através da apresentação das características dos 

gasodutos de hidrogênio e do próprio elemento; 

 Efetuar um levantamento na literatura sobre possíveis perigos relacionados com 

gasodutos de hidrogênio, bem como suas principais causas e modos de falha. 

 Por fim, apresentar as etapas necessárias para o desenvolvimento e aplicação do 

modelo proposto neste trabalho. 

1.3 Estrutura	do	Trabalho	

O trabalho está estruturado em 4 capítulos, os quais são descritos a seguir: 

O Capítulo 1, Introdução, apresenta as motivações e justificativas para o 

desenvolvimento do trabalho e os objetivos do estudo. 

O Capítulo 2, Fundamentação e Revisão Bibliográfica, apresenta conceitos e aspectos 

fundamentais para o entendimento e o desenvolvimento do modelo proposto, bem como 

expõe os principais trabalhos ligados ao tema. 

O Capítulo 3, Modelo Proposto, descreve detalhadamente o modelo deste trabalho, 

pontuando onde necessário suas diferenças e melhorias em relação a modelos anteriores, bem 

como examina e discute uma aplicação numérica. 
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O Capítulo 4, Conclusões e Futuros Trabalhos, realiza o fechamento do trabalho, 

expondo as conclusões e abrindo espaço para a continuação desta pesquisa em futuros 

trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO	TEÓRICA	E	REVISÃO	BIBLIOGRÁFICA	

2.1 Conceitos	Básicos	

Neste tópico, são apresentados e definidos alguns termos e terminologias que serão 

recorrentemente utilizados ao longo do trabalho. Para Christensen et al. (2003), este processo 

de definição dos termos é bastante importante, porque terminologias são uma fonte natural de 

ambiguidades e até mesmo de controvérsias em várias ciências. Além disso, visões diversas 

acerca das terminologias utilizadas frequentemente atrapalham ou impedem o 

desenvolvimento de discussões pertinentes ao tema central do trabalho. 

Segundo Høj & Kröger (2002), risco pode ser definido como uma medida de incerteza 

para a severidade de um perigo. Neste ponto, é importante prevenir uma possível confusão 

que pode ser gerada com as nomenclaturas. A palavra portuguesa “Perigo” tem duas possíveis 

traduções em inglês: hazard e danger. Estas duas palavras, por sua vez, têm sentidos bastante 

diferentes no contexto de análise de riscos. Danger pode ser definido como um atributo das 

substâncias ou processos, que podem potencialmente causar algum tipo de dano ou prejuízo. 

Hazard, por outro lado, é um perigo (danger) ou uma fonte de perigo, cuja natureza e 

magnitude são direcionadas para objetos, pessoas, meio ambiente, ativos, etc. (HØJ & 

KRÖGER, 2002). 

De acordo com Kaplan & Garrick (1981), o risco de um evento indesejado é função de 

um conjunto de cenários, da probabilidade de ocorrência destes cenários e das consequências 

dos eventos. Similarmente, Christensen et al. (2003) definem risco como uma probabilidade 

de ocorrer uma dada consequência ou efeito, sob circunstâncias específicas, de um dado nível 

de severidade. 

Para a CETESB (2003) – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo –, através da 

Norma Técnica P4.261 de Maio/2003, o risco é definido como uma medida de danos à vida 

humana, resultante da combinação entre a frequência de ocorrência e a magnitude das perdas 

ou danos (consequências). Este é o conceito de risco mais amplamente difundido na literatura. 

A adequada composição destes fatores possibilita estimar o risco de um empreendimento, 

sendo o estudo de análise de risco a ferramenta utilizada para esse fim. Siqueira (2005), por 

outro lado, além da frequência de ocorrência e da consequência (ou severidade), acrescenta os 

níveis de detecção (ou detectabilidade) do evento causador do acidente na definição de risco. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica

 

 6

O nível de detecção está relacionado com a possibilidade do evento gerador de um acidente 

poder ser visualizado/previsto antes da sua ocorrência de fato ou ser totalmente oculto. 

Neste trabalho, será utilizado o conceito de risco de Bayes (BERGER, 1985; 

CAMPELLO DE SOUZA, 2007), que está de acordo com as concepções de risco 

apresentadas até o momento, considerando a probabilidade de ocorrência de um cenário 

acidental combinada com a utilidade da consequência decorrente deste evento. Para cada 

dimensão de risco analisada, estabelece-se a utilidade da consequência devido ao cenário 

acidental, e define-se uma função perda, que é o negativo da função utilidade. Este conceito 

será retomado nos capítulos seguintes. 

A análise de risco, por sua vez, é uma forma sistemática e científica de prever e prevenir 

a ocorrência de eventos indesejáveis, através da coleta e integração de informações 

qualitativas e quantitativas acerca das potenciais causas, consequências e probabilidade de 

ocorrência de eventos adversos (SHAHRIAR et al., 2012). Para a CETESB (2003), a análise 

de risco é um estudo quantitativo de riscos numa instalação industrial, baseado em técnicas de 

identificação de perigos, estimativa de frequências e consequências, análise de 

vulnerabilidade e na estimativa do risco. Este conceito está em consonância com a definição 

de risk analysis estabelecido pela CCPS (2000). 

Existem diversas ferramentas para auxílio da análise de riscos. As mais utilizadas são a 

Analise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA), Análise Preliminar de Riscos (APR), Análise 

de Árvore de Falhas, Análise Ecológica de Riscos e Análise da Árvore de Eventos. Esta 

última será utilizada no modelo proposto neste trabalho e reabordada nos capítulos seguintes. 

A análise de vulnerabilidade é um estudo realizado por intermédio de modelos 

matemáticos para a previsão dos impactos danosos às pessoas, instalações e ao meio 

ambiente, baseado em limites de tolerância estabelecidos através do parâmetro Probit para os 

efeitos de sobrepressão advinda de explosões, radiações térmicas decorrentes de incêndios e 

efeitos tóxicos advindos da exposição a uma alta concentração de substâncias químicas por 

um curto período de tempo (CETESB, 2003). 

Finalmente, a avaliação de riscos é um processo pelo qual os resultados da análise de 

riscos são utilizados para a tomada de decisão, através de critérios comparativos de riscos, 

para definição da estratégia de gerenciamento dos riscos e aprovação do licenciamento 

ambiental de um empreendimento (CETESB, 2003). Este conceito está de acordo com a 

definição de risk assessment estabelecida pela CCPS (2000). 
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Neste contexto, o transporte de hidrogênio envolve diversos cenários de riscos em 

gasodutos, resultantes dos diversos ambientes onde os gasodutos estão inseridos. O caráter 

probabilístico da ocorrência destes cenários acidentais e os diferentes tipos de consequências 

resultantes destes cenários caracterizam os riscos envolvidos no abastecimento, transporte e 

distribuição de hidrogênio através de dutos. Finalmente, aumenta-se a importância de 

estruturar a análise de risco deste tipo de transporte de hidrogênio, de tratar a incerteza 

inerente ao problema e a subjetividade na estimação e avaliação de diferentes dimensões de 

risco envolvidas. 

2.2 Apoio	à	Decisão	

Segundo Gomes et al. (2006), decisão pode ser compreendida como um processo de 

colher informações, avaliá-las, buscar possíveis alternativas de solução e, em seguida, fazer a 

escolha entre alternativas. Uma necessidade de decisão é identificada sempre que um 

indivíduo se depara diante de um problema com mais de uma alternativa para sua solução. 

De acordo com Campello de Souza (2007), uma boa decisão deve ser uma consequência 

lógica daquilo que se quer, daquilo que se sabe e daquilo que se pode fazer. “O que se quer” 

refere-se às preferências que se tem pelas várias consequências das decisões, consequências 

que podem ser incertas ou distribuídas no tempo. “O que se sabe” diz respeito ao 

conhecimento das grandezas envolvidas e das relações entre elas. “O que se pode fazer” são 

as alternativas disponíveis de ação. Ao decisor, cabe escolher uma ação de tal maneira a 

tornar as consequências as mais favoráveis possíveis para ele. 

Uma decisão envolvendo apenas um decisor pode ser tomada nas seguintes condições 

(GOMES et al., 2006): 

 Certeza: ocorre quando a decisão é feita com pleno conhecimento de todos os estados 

da natureza. Em outras palavras, existe a certeza do que irá acontecer durante o 

período em que a decisão é tomada. 

 Risco: ocorre quando são conhecidas as probabilidades associadas a cada um dos 

estados da natureza. O número total de estados da natureza é conhecido. 

 Incerteza: ocorre quando não se conhece o total de estados da natureza, ou mesmo a 

parcela dos estados conhecidos possui dados obtidos com probabilidade incerta, ou 

ainda é desconhecida a probabilidade associada aos eventos. 

Neste contexto, a Teoria da Decisão é uma abordagem sistemática para a tomada de 

decisões racionais em situações de incerteza. Por comportamento racional, compreende-se 
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uma forma de ação consistente, em que se busca atingir determinados objetivos, respeitando 

possíveis restrições (CAMPELLO DE SOUZA, 2007). Gomes et al. (2006) definem Teoria da 

Decisão como um conjunto de procedimentos e métodos de análise que procuram assegurar a 

coerência, a eficácia e a eficiência das decisões tomadas em função das informações 

disponíveis, antevendo cenários possíveis. Para Almeida (2011), o termo “Teoria da Decisão” 

(ou Análise de Decisão) está associado a uma abordagem que se aplica bem a situações em 

que há incerteza no processo de tomada de decisão. Desta forma, faz-se necessário definir 

alguns dos principais elementos envolvidos em um processo decisório desta classe: 

 Estados da natureza: variáveis desconhecidas que afetam o processo de decisão 

(BERGER, 1985). Estes estados devem apresentar uma descrição do objeto em 

análise, não deixando de fora nenhum aspecto relevante para o problema. O conjunto 

dos estados da natureza é representado por Θ = {θ}. 

 Ações: constituem o conjunto de alternativas ou conjunto de escolhas. As ações (ou 

alternativas) consistem na combinação de valores assumidos por um conjunto de 

variáveis (ALMEIDA, 2011). Segundo Gomes et al. (2004), de modo geral, presume-

se que as ações sejam diferentes, exaustivas e excludentes. Desta forma, assume-se 

que a introdução de uma nova ação, em princípio, leva a uma reformulação do modelo 

com um novo conjunto de alternativas. Isto evita a concepção de “alternativas 

intermediárias” às que já estão presentes no modelo. O conjunto de todas as ações é 

representado por A = {a}. 

 Consequências (Payoffs): para cada ação ai que o decisor escolha e para cada estado da 

natureza k que venha a ser deflagrado, existe uma consequência Pik que poderá 

ocorrer. 

 Função consequência: a função consequência, que pode ser representada na forma 

g(x|θ,a), indica a probabilidade de ocorrência da consequência (payoff) x, dado que a 

natureza encontra-se no estado θ e o decisor adotou a ação a. 

Segundo Almeida (2013), as consequências podem ter várias dimensões, concretizando 

um problema multicritério abordado em MAUT. Este conceito será retomado em seguida. 

2.3 Apoio	Multicritério	à	Decisão	

De acordo com Gomes et al. (2004), os problemas complexos da tomada de decisões 

são comuns em uma infinidade de áreas e apoiam-se em abstrações, heurísticas e raciocínios 

dedutivos, com a finalidade de guiar e validar escolhas. Neste sentido, o Apoio Multicritério à 
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Decisão pode ser definido como a atividade do analista de decisões que, baseado em modelos 

claramente apresentados, mas não necessariamente formalizados, ajuda na obtenção de 

elementos de resposta às questões de um decisor no decorrer de um processo. Esses elementos 

têm como objetivo esclarecer cada decisão e, normalmente, recomendá-la ou favorecê-la. 

Trata-se de um comportamento natural que aumenta a coerência entre a avaliação do processo 

e os objetos e o sistema de valores, a serviço dos quais o decisor se posiciona.  

Segundo Almeida (2013), um problema de decisão multicritério consiste numa situação 

em que há pelo menos duas alternativas de ação para se escolher e esta escolha é conduzida 

pelo desejo de se atender a múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes entre si. Os 

objetivos estão associados às consequências da escolha pela alternativa a ser seguida. A estes 

objetivos estão associadas variáveis que os representam e permitem a avaliação de cada 

alternativa, com base em cada objetivo. Estas variáveis podem ser chamadas de critérios, 

atributos ou dimensões. Os critérios são espécies de “eixos de avaliação” que direcionam a 

análise e devem ser estabelecidos com base na modelagem das consequências, de modo que 

representem as dimensões relevantes do problema (GOMES et al., 2004). 

De acordo com Munda (2008), os métodos de decisão multicritério se destacam pela 

habilidade de considerar vários pontos de vista distintos, caracterizados como conflitantes 

entre si, permitindo assim uma avaliação integrada do problema em questão. 

Para Gomes et al. (2004), os métodos de decisão multicritério têm um caráter científico 

e subjetivo ao mesmo tempo, trazendo consigo a capacidade de agregar, de maneira ampla, 

todas as características consideradas importantes, inclusive as não quantitativas, com a 

finalidade de possibilitar a transparência e a sistematização do processo referente aos 

problemas de tomada de decisão. 

Neste ponto, vale ressaltar que os métodos multicritério de apoio à decisão não 

procuram apresentar ao decisor (ou decisores) uma solução para o problema em análise, mas 

sim apoiar o processo de decisão ao recomendar alternativas ou cursos de ação ao decisor. 

Em uma abordagem multicritério, a qualidade da informação disponível ao longo do 

processo de solução de um problema complexo é de relevante importância, assim como a 

forma do tratamento analítico dessa informação. Essa forma deve agregar valor à qualidade da 

informação, criando uma espécie de simbiose entre a qualidade da informação e a qualidade 

do apoio à tomada de decisão. Neste contexto, o Apoio Multicritério à Decisão, através de 

seus mais variados métodos, é considerado o meio que melhor materializa essa simbiose. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica

 

 10

Um processo decisório pode envolver um ou mais decisores. Segundo Almeida et al. 

(2012), problemas que envolvem mais de um decisor compõem a área de estudos de decisão 

em grupo e negociação. Este tipo de problema foge do escopo deste trabalho. Desta forma, o 

modelo proposto trabalha apenas com o problema envolvendo somente um decisor. Contudo, 

mesmo no caso de decisão individual, existem situações em que há influência de vários outros 

atores do processo (ALMEIDA, 2011). Estes atores não têm poder efetivo de decisão, mas 

podem exercer algum grau de influência no processo decisório. Os principais atores do 

processo decisório são listados abaixo (GOMES et al., 2004; ALMEIDA, 2011, ALMEIDA et 

al., 2012): 

 Decisor: indivíduo que proporciona o juízo de valor final que poderá ser usado no 

momento de avaliar as alternativas disponíveis, com o objetivo de identificar a melhor 

solução de compromisso. Um aspecto bastante característico no decisor está 

relacionado ao seu poder de escolher o que fazer no processo decisório. 

 Analista: desempenha um papel fundamentalmente objetivo, auscultando as opiniões 

do decisor, tratando-as da maneira mais objetiva possível e transferindo-as ao modelo 

para posterior utilização. Em outras palavras, fornece suporte metodológico ao 

processo decisório. 

 Cliente: apontado como intermediário entre o decisor e o analista, geralmente 

exercendo o papel de assessor do decisor. 

 Especialista: raramente citado na literatura de relacionada à decisão multicritério, é um 

profissional que conhece os mecanismos de comportamento do sistema objeto de 

estudo e do seu ambiente que influenciam variáveis relacionadas ao problema de 

decisão em questão. 

Além destes, podem existir outros atores, genericamente denominados stakeholders, que 

podem influenciar o decisor ou serem afetados pela decisão a ser tomada. 

2.3.1 Classificação	dos	métodos	multicritério	de	apoio	à	decisão	

Na literatura, existem diversas formas de classificação dos métodos de apoio à decisão. 

A classificação mais encontrada é apresentada abaixo (VINCKE, 1992; ROY, 1996; 

ALMEIDA, 2011; ALMEIDA, 2013): 

 Métodos interativos: associados a problemas discretos e contínuos. Os métodos de 

Programação Linear Multiobjetivo são os principais representantes desta categoria. 
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 Métodos de sobreclassificação: também chamados de métodos de outranking, são 

principalmente representados pelos métodos das famílias ELECTRE e PROMETHEE. 

 Métodos de critério único de síntese: agregam os critérios em um único critério de 

síntese. Neste grupo, destaca-se o MAUT (Teoria da Utilidade Multiatributo, do inglês 

Multi-Attribute Utility Theory), proposto por Keeney & Raiffa (1976). Este método 

será utilizado para o desenvolvimento do modelo multidimensional para análise de 

riscos em gasodutos de hidrogênio. 

2.3.2 MAUT	

A Teoria da Utilidade Multiatributo, derivada da Teoria da Utilidade, incorpora a esta a 

questão do tratamento de problemas com múltiplos objetivos (KEENEY & RAIFFA, 1976). 

Segundo Almeida & Bohoris (1995), o MAUT permite a quantificação e a agregação destes 

objetivos, até mesmo quando eles são compostos de atributos conflitantes ou quando eles são 

subjetivos. 

De acordo com Ferreira et al. (2009), esta quantificação é realizada através da função 

utilidade, que representa um indicador que associa as dimensões das consequências a um 

índice de desejabilidade. No contexto do MAUT, a função utilidade multiatributo é estimada 

de acordo com o domínio das consequências. Esta função é estimada pelo uso de um 

protocolo estruturado baseado na estrutura axiomática da teoria da utilidade. Esta teoria 

permite a avaliação probabilística das consequências diante da incerteza. 

O processo de elicitação da função utilidade envolve o entendimento e a modelagem da 

estrutura de preferências do decisor com respeito às consequências. Neste processo, 

diferenças culturais e políticas variadas de atuação são bastante influentes. Normalmente, a 

função utilidade é obtida através de um procedimento que frequentemente envolve a 

modelagem da função utilidade multiatributo e da função utilidade condicional para cada 

atributo, que efetivamente é a medida de preferência para cada valor das consequências 

(ALMEIDA & BOHORIS, 1995). 

Finalmente, segundo Keeney & Raiffa (1976), se uma utilidade apropriada é definida 

para cada consequência possível e a utilidade esperada de cada alternativa é calculada, o 

melhor curso da ação é considerado como a alternativa que apresenta a maior utilidade 

esperada. 
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2.3.3 Teoria	da	Utilidade	e	Função	Utilidade	

Na Teoria da utilidade, permite-se a avaliação das consequências do problema, por meio 

de um processo de elicitação de preferências que busca incorporar ao problema as escolhas do 

decisor e seu comportamento em relação ao risco. Esse processo permite criar uma nova 

escala denominada de escala de utilidade, a qual estabelece um valor de utilidade para cada 

consequência. Desta forma, o processo de decisão será então realizado com base nessa nova 

escala que agrega os aspectos de incerteza inerentes ao problema de decisão (GOMES et al., 

2006). 

Segundo Almeida (2013), um conceito importante relacionado com o contexto 

probabilístico da utilidade é o de Loterias. A expressão [A, p; C, 1-p] representa uma loteria 

entre as consequências A e C, em que p é a probabilidade de se obter a consequência A e 1-p é 

a probabilidade de se obter a consequência C. A Figura 2.1 apresenta uma representação 

gráfica de uma loteria genérica. 

 

Figura 2.1 – Loteria [A, p; C, 1-p] [Fonte: ALMEIDA, 2011] 

Para determinação de uma função utilidade, é necessário evitar algumas incoerências na 

estruturação do problema, fazendo com que o decisor seja coerente com as suas preferências, 

de forma a obedecer aos axiomas da teoria, listados abaixo (GOMES et al., 2004; 

CAMPELLO DE SOUZA, 2007; ALMEIDA, 2011): 

 Ordenabilidade (ou Completeza): dadas duas consequências A e B, somente um dos 

três casos abaixo é verdadeiro: 

o A P B (A é preferível a B). 

o B P A (B é preferível a A). 

o A I B (A é indiferente a B). 
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 Transitividade da Indiferença: dadas três consequências A, B e C, se A I B e B I C, 

então A I C. 

 Transitividade da Preferência: dadas três consequências A, B e C, se A P B e B P C, 

então A P C. 

 Dominância: se A P B, então existe p (0 < p ≤ 1), tal que para qualquer C pode afirmar 

que [A, p; C, 1-p] P [B, p; C, 1-p]. Segundo Almeida (2011), esta relação é válida 

tanto nos casos de preferência (P), quanto nos de indiferença (I). 

 Arquimediano: se A P B P C, então existem p e q, com 0 < q < p < 1, tal que a 

seguinte relação é verificada: [A, p; C, 1-p] P B P [A, q; C, 1-q]. 

Por fim, outro conceito bastante importante é o de equivalente certo. Dado um problema 

com n consequências de um atributo qualquer, representadas por x1, ..., xn, para a loteria [xn, p; 

x1, 1-p], o valor xi é definido como o equivalente certo, quando há indiferença entre a loteria e 

xi. De acordo com Almeida (2011), este conceito é particularmente relevante na determinação 

da utilidade para as consequências de um problema de decisão. 

2.3.4 Função	Utilidade	Multiatributo	

Segundo Almeida (2013), para a obtenção da função utilidade multiatributo, considera-

se a avaliação e o estudo das condições de independência preferencial. Para algumas 

condições específicas de independência, há uma forma analítica para a função utilidade 

multiatributo. Neste tópico, serão apresentadas as duas principais formas de independência: 

independência em utilidade e independência aditiva. 

O atributo x é independente em utilidade do atributo y, se a função utilidade de x, 

u(x,y0), para y = y0, é estrategicamente equivalente a qualquer outra função utilidade de x, para 

qualquer que seja y. Isto significa que o equivalente certo de uma loteria [(x*,y0), p; (x0,y0), 1-

p], para qualquer que seja o valor de p, terá o mesmo valor que o equivalente certo de outra 

loteria qualquer [(x*,y), p; (x0,y), 1-p], para qualquer que seja o valor de y (ALMEIDA, 2011). 

É importante não confundir o conceito de independência em utilidade com o de independência 

estatística. Dois atributos x e y podem ser independentes em utilidade, mas não serem 

independentes estatisticamente e vice-versa. 
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A mútua independência em utilidade entre dois atributos x e y é condição necessária e 

suficiente para o uso da forma analítica multilinear (Equação 2.1) para a função utilidade 

multiatributo (ALMEIDA, 2013). 

)()()()(),( 321 yuxukyukxukyxu 
 

Em que k1, k2 e k3 são constantes de escala, tais que 0 < ki < 1 e k1 + k2 + k3 = 1. 

Segundo Gomes et al. (2006), ainda existe a situação que nenhum dos atributos é 

independente em utilidade do outro. Neste caso, cada atributo deve ser avaliado 

separadamente, pois o conhecimento de um atributo pode significar muito pouco a respeito do 

outro. 

A independência aditiva consiste em outra condição mais restritiva para a estrutura de 

preferências do decisor e leva à forma da função utilidade aditiva. Segundo Keeney & Raiffa 

(1976), dois atributos Y e Z são aditivamente independentes se a comparação par a par em 

preferência de duas loterias quaisquer, definidas por duas distribuições de probabilidade 

conjuntas em YxZ, depender apenas das suas distribuições de probabilidade marginal. 

Equivalentemente, a condição de independência aditiva entre Y e Z pode ser verificada se as 

loterias apresentadas na Figura 2.2 abaixo forem igualmente preferíveis (ou indiferentes) para 

todo par (y,z), dada uma escolha arbitrária de y’ e z’. É importante notar que em cada uma das 

duas loterias, existe uma probabilidade de 50% de conseguir y ou y’ e também 50% de 

probabilidade de se alcançar z ou z’. A única diferença está em como os níveis de Y e Z são 

combinados. Isto leva a independência aditiva a possuir uma característica reflexiva, isto é, se 

y é aditivamente independente de z, então z também será aditivamente independente de y. Esta 

condição de independência será retomada para o desenvolvimento da função utilidade 

multiatributo utilizada neste trabalho. Por fim, outro ponto importante é que a verificação da 

condição de independência aditiva entre dois atributos implica a verificação automática da 

condição de independência em utilidade. Contudo, vale frisar que a recíproca não é 

verdadeira. 

(2.1) 
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Figura 2.2 – Loterias na independência aditiva [Fonte: KEENEY & RAIFFA, 1976] 

Neste contexto, o modelo proposto baseia-se no MAUT, incorporando a estrutura de 

preferências do decisor em cinco dimensões de risco, de maneira a construir um ranking das 

seções (trechos) do gasoduto em termos de risco. Estas dimensões, divididas nas classes 

humana, ambiental e financeira são apresentadas nas próximas seções. 

2.4 O	Hidrogênio	

A palavra Hidrogênio deriva das palavras gregas “hydro” e “génos”, que juntas 

exprimem a ideia de “origem da água”. O elemento químico Hidrogênio, cujo símbolo na 

tabela periódica e número atômico são, respectivamente, H e 1, na sua forma monoatômica 

(H1), é a substância química mais leve e abundante do universo. Em sua forma estável mais 

comum, possui apenas um próton, um elétron e nenhum nêutron. Estima-se que cerca de 90% 

do universo visível seja composto de hidrogênio (GAGNON, 2012). 

No entanto, nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o hidrogênio se 

apresenta em sua forma molecular mais geral, formando o gás diatômico Hidrogênio, cuja 

fórmula molecular é H2 (vide Figura 2.3). O Gás Hidrogênio é incolor, inodoro, insípido, 

atóxico, não metálico, insolúvel em água e altamente combustível. Ele é encontrado no ar em 

concentrações de aproximadamente 100ppm (0,01%). Neste texto, doravante, a palavra 

“Hidrogênio” referir-se-á exclusivamente ao Gás Hidrogênio (H2). 
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Figura 2.3 – Representação de uma molécula de Hidrogênio (H2) 

Segundo Balat (2008), o hidrogênio reage com o oxigênio (O2), produzindo água e 

liberando energia (Equação 2.2). É justamente a energia, na forma de calor, liberada nesta 

reação que classifica o hidrogênio como um combustível. 

 

De acordo com Kapdan & Kargi (2006), o hidrogênio proporciona um ganho líquido de 

energia médio de aproximadamente 122 kJ/g. Este valor é 2,75 vezes maior do que o 

equivalente dos combustíveis fósseis. Vale ressaltar, no entanto, que um ganho líquido de 

energia é alcançado quando se gasta menos energia para se conseguir uma fonte de energia do 

que a que se encontra na fonte a ser consumida, conforme Equação 2.3. 

 

Neste sentido, as principais propriedades que contribuem para o uso do hidrogênio 

como um combustível estão listadas abaixo (LIU, 2004): 

 Limites de flamabilidade – concentrações de cerca de 4% até 75% de hidrogênio em 

volume com o ar nas CNTP (20°C, 1 atm) são suficientes para produzir uma mistura 

combustível. Vale ressaltar que fora da faixa apresentada, não há possibilidade de 

ignição. Abaixo de 4%, não existe hidrogênio (combustível) suficiente para a 

combustão; enquanto que acima de 75%, a quantidade de oxigênio (comburente) é 

insuficiente para iniciar a combustão. Para efeito comparativo, na gasolina, esta faixa 

de concentração é de 1% a 7,6%. 

 Energia de ignição – quantidade de energia externa necessária para iniciar a 

combustão de uma mistura combustível. Para o hidrogênio, este valor é de 

aproximadamente 0,02mJ. No Gás Natural, este valor é cerca de 15 vezes maior. 

 Temperatura de (auto)ignição – temperatura necessária para iniciar a combustão de 

uma mistura combustível na ausência de uma fonte de ignição. A temperatura de 

ignição do hidrogênio é de 585°C. Este valor é maior do que os valores registrados 

para o gás natural (540°C) e para a gasolina (230 a 480°C). 

A Tabela 2.1 resume as principais propriedades físicas e químicas do hidrogênio, 

comparando-as com a de dois outros combustíveis: gás natural e gasolina. Neste exemplo, 

(2.2)

(2.3)



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica

 

 17

considera-se que o gás natural é basicamente composto de metano (CH4) e que a gasolina 

possui uma relação Hidrogênio/Carbono (H/C) de aproximadamente 1,87. 

Tabela 2.1 – Propriedades físico-químicas do hidrogênio (H2), gás natural (CH4) e gasolina 
[BALAT, 2008] 

 Hidrogênio Gás Natural Gasolina 
Peso Molecular (g/mol) 2,016 16,04 110 

Densidade (kg/m³), P = 1 atm, T = 0ºC 0,09 0,72 720-780 (liq.) 
Ponto de ebulição (K) 20,2 111,6 310-478 

Limites de Flamabilidade (Inferior, Superior) 4,0-75,0 5,3-15,0 1,0-7,6 
Energia de Ignição (mJ), em uma mistura 

estequiométrica com o ar 
0,02 0,29 0,24 

Energia de Ignição (mJ), no LIF 10 20 N/A 
Velocidade da chama no ar (cm/s) 265-325 37-45 37-43 

 

2.4.1 Formas	de	obtenção	do	Hidrogênio	

Segundo Balat (2008), todas as fontes de energia primária podem ser utilizadas no 

processo de produção de hidrogênio. Estes processos, por sua vez, podem ser classificados em 

termoquímicos, eletroquímicos, fotoquímicos, fotocatalíticos, entre outros. As seções 

seguintes apresentam as 3 principais formas de obtenção do hidrogênio: através do gás 

natural, da eletrólise e da biomassa. 

2.4.1.1 Hidrogênio a partir do Gás Natural 

Atualmente, segundo Conte et al. (2001) e Smith et al. (2012), a maior parte do 

hidrogênio produzido no mundo deriva de combustíveis fósseis, sobretudo o gás natural. 

A principal maneira de conversão do gás natural em hidrogênio envolve as reações com 

vapor d’água (reformação a vapor, do inglês steam reforming) e oxigênio (oxidação parcial), 

ou ambas em sequência (reformação autotérmica). Na prática, misturas gasosas contendo 

monóxido de carbono (CO), bem como o dióxido de carbono e metano não convertidos, são 

produzidas e requerem processamento adicional, a fim de minimizar o teor de monóxido de 

carbono e aumentar a pureza do hidrogênio produzido (NRC & NAE, 2004). Este processo, 

todavia, produz uma quantidade considerável de CO2 e pouco difere das emissões geradas 

pela queima direta do gás natural (SMITH et al., 2012). 

2.4.1.2 Hidrogênio a partir da Eletrólise 

A eletrólise, método utilizado para dissociar a água em seus constituintes básicos 

(hidrogênio e oxigênio), tem sido usada há décadas, principalmente para atender às 
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necessidades da indústria química. Embora mais cara da que reformação a vapor de gás 

natural, a eletrólise pode desempenhar um papel importante na transição para uma economia 

baseada em hidrogênio porque a eficiência da reação é independente do tamanho da célula 

eletrolítica utilizada. Isto pode viabilizar ganhos de escala para grandes aplicações. 

2.4.1.3 Hidrogênio a partir da Biomassa 

De acordo com NRC & NAE (2004), as tecnologias atuais de conversão de biomassa 

em hidrogênio molecular incluem a gaseificação ou a pirólise da biomassa, ambas seguidas de 

uma etapa de reformação a vapor. Dois tipos de matérias-primas de biomassa são mais 

utilizados para ser conversão em hidrogênio: culturas agrícolas dedicadas a este fim, como já 

se pratica para o etanol e o biodiesel, por exemplo, e os resíduos menos dispendiosos, tais 

como os resíduos orgânicos oriundos de uma exploração agrícola regular e do processamento 

de madeira (resíduos de biomassa). 

Para Conte et al. (2001), a produção de hidrogênio a partir de biomassa já é uma 

realidade, mas ainda requer muitos esforços em pesquisa e desenvolvimento para ser efetiva. 

Para NRC & NAE (2004), os principais desafios nesta linha são passam pela melhoria da 

eficiência termodinâmica do processo de conversão da biomassa em hidrogênio, bem como 

diminuir os altos custos de culturas agrícolas dedicadas e os impactos ambientais que este tipo 

de uso do solo pode implicar. 

2.4.2 Hidrogênio	como	fonte	de	energia	

Atualmente, a utilização do hidrogênio com fins energéticos é praticamente inexistente 

no Brasil, sendo a produção atual voltada em quase sua totalidade para fins industriais 

(FOSTER et al., 2005). A produção de hidrogênio de uso industrial é bastante expressiva nas 

indústrias de petróleo, alimentícia, de fertilizantes e de aço. Em 2002, foram produzidas 425 

mil toneladas de hidrogênio para este fim. Em 2004, este valor cresceu, sendo que apenas a 

PETROBRAS ultrapassou 180 mil toneladas/ano de hidrogênio produzido nas suas refinarias. 

Esta produção, se convertida integralmente em eletricidade por meio de células a combustível 

de 40% de eficiência, geraria mais de 2,4 TWh (FOSTER et al., 2005), o que equivaleria a 

aproximadamente 10 a 12 dias de geração de energia da Hidrelétrica de Itaipu (BEN, 2011). 

A produção de hidrogênio para fins energéticos no país é atualmente estimada em pouco 

mais de 5.000 m3/ano, consumida totalmente nos projetos de demonstração. Os sistemas de 

eletrólise atuais não são competitivos e a reforma de gás natural só é viável economicamente 
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em grande escala, adequada aos sistemas de muitos MW, mas não às plantas com células a 

combustível existentes hoje, abaixo de 400 kW. Por outro lado, a produção do hidrogênio a 

partir da reforma do etanol, gaseificação da biomassa e conversão biológica ainda encontra-se 

em fase inicial de desenvolvimento no país (FOSTER et al., 2005). 

No mundo, o mercado de células a combustível já oferece produtos comerciais bastante 

interessantes, com células que atingem capacidades de geração de energia de até 2,8 MW. A 

capacidade instalada de células a combustível no mundo é estimada em aproximadamente 918 

MW de potência para geração estacionária, além da potência de células veiculares em ônibus 

(BTI, 2012). 

Segundo Foster et al. (2005), o Brasil conta com três plantas estacionárias de células 

PAFC (phosphoric acid fuel cell, que usam ácido fosfórico no processo) em operação, duas 

no Paraná e uma no Rio de Janeiro, com potência de 200 kW cada uma, alimentadas com gás 

natural reformado a hidrogênio. 

Ainda que o uso do hidrogênio energético seja inexpressivo no Brasil, de modo geral, o 

ambiente no país é favorável à introdução gradual deste na matriz energética, pelos motivos 

identificados a seguir (FOSTER et al., 2005): 

 Estabilidade econômica, com tendência de crescimento sustentável nos próximos anos; 

 Desenvolvimento de Programas específicos de diversificação da matriz energética 

brasileira; 

 Parcerias Público-Privadas para obras de infraestrutura, das quais a economia do 

hidrogênio é dependente; 

 Lei da Inovação, que permitirá o aporte de recursos de P&D em empresas, 

incentivando a inovação na indústria do país; 

 Atuação do Ministério de Minas e Energia para que o hidrogênio esteja, até 2025, 

inserido na matriz energética nacional, sendo utilizado como vetor energético tanto no 

fornecimento de energia elétrica quanto no mercado de combustíveis, obtido, 

preferencialmente, a partir de fontes renováveis. 

Esta última perspectiva é uma das razões que estimulam o desenvolvimento do presente 

trabalho, visto que será necessário um esforço muito grande para tornar expressivo o uso 

energético do hidrogênio no Brasil, com esforços que vão desde a produção até o ponto de 

consumo, passando pela viabilização da transmissão e distribuição do combustível. 
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2.4.3 Formas	de	Transporte	do	Hidrogênio	

O transporte e fornecimento de hidrogênio são extremamente importantes para o 

estabelecimento de uma economia viável baseada em hidrogênio. Isto requer uma 

infraestrutura para fornecer hidrogênio a partir de onde ele é produzido até onde ele é 

consumido. Segundo Espínola (2004), o hidrogênio pode ser transportado em sua forma 

gasosa ou líquida, como um composto intermediário e em meio absorvedores ou 

crioabsorvedores. Segundo Yang & Ogden (2007) e Balat (2008), existem 3 formas principais 

para transportar hidrogênio: caminhões de gás comprimido, caminhões de líquido criogênico 

e gasodutos. 

De acordo com Yang & Ogden (2007), o modo de transporte mais barato varia de 

acordo com a quantidade de hidrogênio transportada. Para Simbeck & Chang (2002), uma 

combinação destas 3 opções pode ser usada durante vários estágios de desenvolvimento do 

mercado consumidor de hidrogênio. A seguir, apresentam-se algumas características destes 

modos de transporte. 

 Para distâncias curtas e pequenas quantidades, os caminhões de gás comprimido são a 

melhor opção. Os principais custos neste tipo de transporte são os de capital para 

caminhões e reboques, de O&M (operação & manutenção, incluindo os custos de mão 

de obra), e os custos com combustível. Caminhões de gás comprimido têm baixo 

investimento de capital para pequenas quantidades de H2, mas não se beneficiam de 

economias de escala com o aumento do fluxo de hidrogênio. Os custos tendem a 

aumentar linearmente com a distância do transporte (YANG & OGDEN, 2007). Este 

tipo de caminhão pode ser utilizado durante o período inicial de introdução no 

mercado, porque a demanda provavelmente será relativamente pequena (SIMBECK & 

CHANG, 2002). 

 Para quantidades médias de hidrogênio e longas distâncias, o uso de caminhões de 

líquido criogênico é a melhor alternativa. Os fatores de maior custo são o capital 

empregado nos equipamentos de liquefação e a eletricidade gasta durante o processo 

de liquefação, tornando o custo desta modalidade bastante sensível ao preço da energia 

elétrica. No entanto, há economias de escala significativas associadas com a 

liquefação, de modo que existam reduções significativas de custos para fluxos maiores 

de hidrogênio. Os custos com o caminhão e os custos operacionais, tais como 

combustível e mão de obra, são relativamente pequenos, de tal forma que o transporte 
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em distâncias maiores não aumenta muito os custos (ESPÍNOLA, 2004; YANG & 

OGDEN, 2007). 

 Para grandes quantidades de hidrogênio, o transporte em gasodutos é 

incontestavelmente superior. O custo de capital do gasoduto é praticamente o único 

fator preponderante, sendo os custos de operação relativamente baixos. Economias de 

escala podem ser alcançadas tanto com o crescimento do fluxo de transporte, quanto 

com o aumento da distância a percorrer. Atualmente já existem mais de 16.000 km de 

gasodutos de hidrogênio em todo o mundo, sendo o maior deles de aproximadamente 

400 km, entre a França e Bélgica (SIMBECK & CHANG, 2002; YANG & OGDEN, 

2007). 

A Tabela 2.2 abaixo apresenta um resumo sobre as principais características das 

tecnologias de distribuição de hidrogênio apresentadas (BALAT, 2008): 

Tabela 2.2 – Características das tecnologias de transporte de hidrogênio 

 
Caminhão 

(Gás Comprimido) 
Caminhão 

(Líquido Criogênico) 
Gasoduto 

Vantagens 
- Pode realizar a 
distribuição em pequenas 
quantidades. 

- Volumes distribuídos 
maiores que os de gás 
comprimido; 
- Maior eficiência. 

- Grandes volumes 
transportados; 
- Alta eficiência; 
- Também provê 
armazenamento; 
- Baixo custo variável. 

Desvantagens 

- Energeticamente não 
eficiente; 
- Não suporta grandes 
capacidades. 

- Custo e ineficiência do 
processo de liquefação; 
- Aumento o tráfego 
rodoviário. 

- Intensivo em capital; 
- Só é justificado para 
grandes volumes de gás; 
 

Eficiência 
Média 

- 94% por 100 km 
- 99% por 100 km; 
- 75% de eficiência no 
processo de liquefação. 

- 99,2% por 100 km 

2.5 Falhas	em	Gasodutos	de	Hidrogênio	

O conhecimento das causas das falhas representa um passo importante na fase de 

avaliação de riscos. As causas dos incidentes são mais frequentemente classificadas nas seis 

categorias seguintes, não hierarquizadas (PAPADAKIS, 1999; YUHUA & DATAO, 2005): 

 Corrosão; 

 Atividades de terceiros; 

 Construção defeituosa ou falhas mecânicas; 

 Fenômenos naturais em geral; 

 Operação incorreta; e 
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 Outras causas ou causas desconhecidas. 

Um incidente é definido como a perda de contenção ou controle de material ou energia. 

A maioria dos incidentes é seguida por uma série de eventos que desencadeiam um acidente 

(CROWL & JO, 2007), que pode incluir incêndios e/ou explosões, no caso de hidrogênio. 

Incidentes devidos a falhas de equipamentos e da operação incorreta destes são as principais 

causas de falhas em gasodutos de hidrogênio (DAGDOUGUI et al., 2010). 

Segundo Crowl & Louvar (2011), os cenários são uma descrição dos eventos que 

resultam, ao final, em um acidente. Identificar situações de perigo consiste basicamente na 

descrição de todos os possíveis cenários resultantes de vazamentos acidentais durante a 

operação do gasoduto. 

Neste contexto, Dagdougui et al. (2010) apresentam diferentes cenários de acidentes 

que podem surgir a partir de gasodutos: jato de fogo, flash fire, explosão, bola de fogo, 

dispersão de gás, vapor e explosão em nuvem. Estes cenários de acidente estão diretamente 

associadas com o momento da ignição, ou seja, de ignição imediata, retardada, intermediária, 

tardia ou não ignição (SKLAVOUNOS & RIGAS, 2006). No entanto, de acordo com Vílchez 

et al. (2011), a possibilidade de explosão ou flash fire são eliminados em gasodutos de 

hidrogênio, devido à rápida dispersão observada descargas de elevado momento. Wilkening e 

Baraldi (2007) realizaram algumas simulações que mostram que, devido à turbulência e uma 

maior velocidade sônica durante o vazamento, nuvens de hidrogênio podem ser formadas 

após a liberação de gás e que, normalmente, estão mais distantes do nível do solo ou de 

edifícios, quando comparadas com nuvens de gás natural, nas mesmas condições, diminuindo 

assim a probabilidade de ignição. Por outro lado, Mirza et al. (2011) analisou 32 incidentes 

envolvendo acidentes com hidrogênio, relatadas em bases de dados importantes sobre 

incidentes industriais, e alguns deles incluem, de fato, explosões devido a problemas em 

gasodutos de hidrogênio. 

Em uma abordagem conservadora, Jo & Ahn (2006) afirmam que, dentro de alguns 

segundos após o início do vazamento ou descarga, uma nuvem de gás inflamável pode ser 

formada devido à mistura turbulenta entre o hidrogênio e ar ambiente. Esta nuvem tem o 

potencial para produzir uma explosão, devido à própria natureza do gás hidrogênio. 

Neste contexto, a fim de avaliar os riscos de forma conservadora, este trabalho objetiva 

incluir todos os cenários de acidentes possíveis para construir uma árvore de eventos que 

também considera os cenários de ruptura e furo do gasoduto. A Figura 2.4 apresenta a árvore 

de eventos a ser utilizada neste trabalho. 
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Figura 2.4 – Árvore de Eventos utilizada neste trabalho (LINS & ALMEIDA, 2012) 

De acordo com Jo e Ahn (2006), em caso de ruptura do gasoduto, uma nuvem de gás 

em forma de cogumelo se forma e, em seguida, crescem em tamanho, e sobe devido à cinética 

e a força ascensional do hidrogênio. Se o gás liberado sofrer ignição imediata com a ruptura 

do gasoduto, um jato de fogo é gerado logo após uma bola de fogo. Uma bola de fogo 

normalmente de dispersa rapidamente com o vento, e um jato de fogo contínuo se forma 

(BRITO & ALMEIDA, 2009). Mas se a nuvem de gás em forma de cogumelo sofrer ignição 

retardada, ela produzirá uma explosão bastante significativa. De acordo com Sklavounos e 

Rigas (2006), o termo geral para explosões em que uma onda de choque se desenvolve é 

chamado de detonação. 
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3 MODELO	PROPOSTO	

O modelo proposto neste trabalho foi idealizado para ser usado por apenas um decisor. 

No entanto, deve ser enfatizado que os julgamentos de valor do decisor são influenciados por 

seus próprios valores e incorporam, por conta própria, os valores de outros atores 

(stakeholders) envolvidos no processo (ALMEIDA, 2005; MOTA et al., 2009; ALMEIDA, 

2013). Segundo Gomes et al. (2004), a identificação do decisor e dos stakeholders envolvidos 

no processo é extremamente importante e constitui-se na etapa inicial do procedimento de 

análise de decisão envolvendo múltiplos critérios. As seções seguintes descrevem os passos 

para desenvolvimento do modelo proposto. 

3.1 Descrição	do	Modelo		

3.1.1 Identificação	de	cenários	de	perigo	

De acordo com Crowl & Louvar (2011), os cenários são uma descrição dos eventos que 

resultam em um acidente. A atividade de identificação de cenários de perigo é basicamente a 

de descrever todos os cenários possíveis que possam resultar em vazamentos acidentais 

durante a operação do gasoduto. 

Neste modelo, para ajudar o processo de identificação de cenários de perigo, uma 

descrição completa do gasoduto deve estar disponível. Após isto, tal como sugerido por Crowl 

& Jo (2007), o próximo passo é o de identificar os perigos. Neste ponto, é muito importante 

ter conhecimento completo das causas de falha em gasodutos, bem como dos principais 

incidentes e seus mecanismos. Em seguida, os cenários que oferecem os maiores perigos são 

identificados. A Figura 3.1 representa o esquema simplificado descrito por Crowl & Jo (2007) 

para identificar cenários de perigo em sistemas como gasodutos. 

 

Figura 3.1 – Processo de identificação de cenários de perigo [Crowl & Jo (2007)] 
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O processo de identificação de cenários de perigo caracteriza-se pela classificação dos 

perigos relacionados, sobretudo, a características de uma virtual fonte de danos. A natureza 

desses perigos é bastante diversa, podendo ser mecânica, elétrica, química, etc. (MODARRES 

et al., 1999). 

Existem diversas técnicas para identificação de cenários de perigo. Neste trabalho, 

utiliza-se a ferramenta de árvore de eventos para este processo. 

Segundo Sklavounos & Rigas (2006), a árvore de eventos uma técnica formal e uma 

das abordagens mais utilizadas ao realizar investigação de incidentes industriais, bem como 

avaliação de riscos em gasodutos. É uma sequência lógica que retrata graficamente a 

combinação de eventos e circunstâncias em uma sequência de eventos que resultam em 

acidentes. É um método indutivo, que começa com um evento indesejável e trabalha em 

direção a obtenção de um resultado final. Cada ramo da árvore representa uma sequência 

separada de eventos que resultam, ao final, em um acidente (CCPS, 1992). O procedimento 

geral para a realização de uma análise através de uma árvore de eventos inclui as seguintes 

etapas (SKLAVOUNOS & RIGAS, 2006): 

 Determinação dos eventos iniciadores que podem resultar em certos tipos de acidentes; 

 Identificação dos fatores críticos que podem afetar a evolução evento inicial; 

 Construção da árvore de eventos, considerando a interação entre os fatores críticos e 

do evento iniciador; 

 Designação e avaliação dos eventos acidentais resultantes. 

Por fim, com o propósito de utilizar o modelo, os cenários de perigo são tratados como 

os Estados de Natureza (BRITO & ALMEIDA, 2009). No modelo, eles são representados 

pelo conjunto Θ = {θ}. 

3.1.2 Divisão	do	Gasoduto	em	Seções	

Segundo Alencar & Almeida (2010), a divisão do gasoduto em seções é realizada ao se 

considerar as características homogêneas que formam um determinado trecho do gasoduto. A 

idade da tubulação, o tipo de solo, o tipo de material utilizado, a pressão de operação, o 

diâmetro do gasoduto, proteções catódicas, entre outras são exemplos das características 

homogêneas que podem ser consideradas durante o processo de estruturação das seções do 

gasoduto. 
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De acordo com Brito & Almeida (2009), a fim de avaliar o risco em gasodutos, é útil 

dividi-los em partes menores, já que algumas características e condições mudam 

significativamente ao longo de seu percurso, tais como a sua taxa de falhas. 

Finalmente, com o propósito de utilizar o modelo, um conjunto completo A = {a1,..., an} 

de seções é definido, em que cada elemento ai representa uma seção do gasoduto. Deve ser 

enfatizado que o somatório de todas as seções (Σai) deve ser igual ao comprimento total do 

gasoduto. 

3.1.3 Definição	dos	limites	das	zonas	de	perigo	

A liberação de grandes quantidades de gases inflamáveis no ar representa um risco 

significativo para o ambiente, devido à capacidade de tais gases desencadearem grandes 

incêndios e explosões (SKLAVOUNOS & RIGAS, 2006). Desta forma, Jo & Ahn (2006) 

sugeriram o estabelecimento de uma zona de perigo, em que a dimensão desta área está 

diretamente relacionada com a velocidade de liberação de hidrogênio. A zona de perigo, 

definida a partir do ponto de falha do gasoduto, pode ser calculada a partir da Equação 3.1 (JO 

& AHN, 2006). 

3/1

05081,2 





 



PAEF

Yr  
 

Em que r corresponde à distância máxima de perigo (medida em metros), a adotando-se 

um fluxo máximo de calor de aproximadamente 15 kW/m2, para uma exposição de 30 

segundos tenha uma probabilidade de cerca de 1% de resultar em fatalidade. P0 é a pressão de 

estagnação na estação de compressão de gás, Y é uma constante de proporcionalidade e AEF é 

a área efetiva do furo. A variável AEF pode ser facilmente visualizada como um percentual da 

área da seção transversal do gasoduto, sendo 100% desta área quando se tratar de uma 

ruptura. Sendo assim, a Equação 3.1 pode ser utilizada para estimar o raio de uma área 

circular em torno do ponto de falha assumido. Em uma abordagem conservadora, pode-se 

considerar r como uma distância retangular. Apesar de simples, equações deste tipo podem 

ser utilizadas para se estimar o raio de uma área circular em torno do ponto de falha, dentro da 

qual o impacto sobre pessoas e propriedades tem consequências maiores, existindo variações 

desta para análises em outros tipos de gasodutos (JO & AHN, 2002). No entanto, se o decisor 

requiser uma estimativa mais precisa das distâncias de perigo, é necessário avaliar o grau de 

risco de liberação de hidrogênio, definindo a frequência e a duração da liberação. Além disso, 

para determinar a extensão da distância de perigo, faz-se necessária avaliar a taxa de liberação 

(3.1)
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de hidrogênio, tendo em conta as características tais como a geometria da fonte de risco, a 

taxa de fluxo de liberação, a concentração do gás, os limites de flamabilidade, os níveis de 

ventilação, densidade relativa da liberação de gás, condições climáticas, topografia, entre 

outros (IEC 60079-10, 2002). 

3.1.4 Avaliação	da	probabilidade	dos	cenários	de	perigo	

Para estimar a probabilidade dos cenários de perigo neste modelo, deve-se desenvolver 

uma distribuição de probabilidade a priori, πi(θ), para cada secção ai. Segundo Campello de 

Souza (2007), a expressão a priori, neste caso, significa que há algum conhecimento prévio 

acerca dos cenários de perigo mesmo antes de se observar os valores de qualquer variável que 

possa dar informações sobre estes cenários. Não se sabe “o que a natureza vai escolher”, ou 

qual cenário acidental será deflagrado. Há vários mecanismos probabilísticos subjacentes e o 

máximo que se pode fazer é caracterizá-los para que inferências racionais possam ser feitas. 

De acordo com Campello de Souza (2007), a fim de se obter uma distribuição a priori 

πi(θ), três caminhos são possíveis: 

 Baseando-se em dados objetivos sobre os perigos e acidentes em gasodutos. 

 Através da elicitação (ou edução) do conhecimento a priori de um ou mais 

especialistas. 

 Ou uma combinação de ambos. 

A elicitação do conhecimento a priori decorre diretamente do pensamento bayesiano, no 

qual um especialista pode expressar seus conhecimentos através de uma distribuição de 

probabilidade sobre os estados da natureza (CAMPELLO DE SOUZA, 2007). Na literatura, 

diversos protocolos bem estruturados para elicitar conhecimento a priori podem ser 

encontrados.  Um dos mais conhecidos é o método de intervalos equiprováveis (RAIFFA, 

1970). Este método baseia-se em subdivisões sucessivas de intervalos equiprováveis, ou 

percentis, em que os dados são obtidos por meio de entrevista com o especialista. Para mais 

informações sobre este procedimento, o leitor é convidado a consultar Raiffa (1970). 

3.1.5 Construção	do	Conjunto	de	Payoffs	

A maioria dos estudos anteriores relacionados à análise de risco em gasodutos analisa 

apenas uma única dimensão (JO & AHN, 2006; CROWL & JO, 2007), em geral, a dimensão 

humana. Alencar & Almeida (2010), Brito & Almeida (2009), e Brito et al. (2010) 
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expandiram esta análise para um problema tridimensional, que lida com as dimensões 

humana, ambiental e financeira. 

Neste trabalho, a abordagem multicritério previamente encontrada na literatura é ainda 

mais desenvolvida, de acordo com a estrutura hierárquica mostrada na Figura 3.2, para cinco 

dimensões, sendo duas delas relacionadas a danos à segurança humana, outras duas dirigidas 

para danos ao ambiente, e a última diz respeito a danos financeiros. Esta é uma das 

contribuições inovadoras deste trabalho. A seguir, detalhes sobre cada uma das dimensões 

serão apresentados. 

 
Figura 3.2 – Estrutura hierárquica [LINS & ALMEIDA, 2012] 

O termo payoff refere-se a uma recompensa ou a uma compensação, que pode ser 

avaliada em termos monetários ou em termos de utilidade (LINS & ALMEIDA, 2012). Nesta 

etapa, a fim de estimar o conjunto de payoffs nas cinco dimensões de risco, o ponto principal é 

avaliar a vulnerabilidade das dimensões humana, ambiental e financeira nas áreas 

previamente estabelecidas em etapas anteriores. De acordo com Brito e Almeida (2009), a 

análise de vulnerabilidade é normalmente realizada de modo a obter as possíveis 

consequências, devido à exposição ao calor e à energia emanada de gases superaquecidos, 

chamas, ou explosões. Assim, após delimitar a zona de perigo, é possível estimar os 

elementos que pertencem às dimensões humana, ambiental e financeira, com base na natureza 

dos elementos de cada conjunto de payoffs. 

A dimensão Humana (H) é a mais explorada na literatura da área. De acordo com Brito 

& Almeida (2009), para tal dimensão de consequências, não é satisfatório utilizar estimativas 

monetárias a fim de avaliar ou representar danos físicos. Alencar & Almeida (2010) e Brito & 

Almeida (2009) levantam a importância de se avaliar a possibilidade de mortes e queimaduras 

a partir de radiação térmica na dimensão humana. No entanto, na prática, estes modelos 
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incluem apenas uma análise de mortes em sua formulação, excluindo os danos físicos não 

letais em suas abordagens. Lopes (2009) sugere a desagregação da dimensão humana em um 

contexto de gasodutos de gás natural, mas não desenvolve devidamente esta ideia. Desta 

forma, o modelo deste trabalho propõe uma desagregação da dimensão humana em dois 

subníveis: danos fatais (H1) e danos não letais (H2). Isto pode ser interpretado como uma 

abordagem muito conservadora, mas também pode ser visto como uma fonte de melhor 

entendimento da situação, uma vez que quaisquer tipos de danos aos seres humanos devem 

ser evitados. Além disto, também pode ser útil para o processo de elicitação com o decisor, 

porque uma compreensão mais clara das consequências pode ser fornecida (ALMEIDA, 

2007). 

A dimensão Ambiental (E) ganhou bastante espaço nos últimos anos devido à crescente 

preocupação com o meio ambiente. Em seus artigos, Alencar & Almeida (2010) e Brito & 

Almeida (2009) consideram apenas a área de vegetação destruída ao avaliar questões 

ambientais. Mais uma vez, Lopes (2009) sugere a desagregação desta dimensão, mas também 

não desenvolve a ideia. Neste modelo, também se propõe a desagregação da dimensão 

ambiental em dois subníveis: área de impacto (E1) e diversidade ambiental (E2). O conceito 

subjacente à E1 é semelhante ao apresentado por Alencar & Almeida (2010), em que os 

impactos são expressos como uma função da área de vegetação afetada; E2, por outro lado, 

incorpora uma análise da diversidade ecológica na área afetada. Isto é importante para tratar 

de forma diferente, por exemplo, uma área de proteção ambiental, de uma plantação de cana 

de açúcar. Além disto, ao examinar a diversidade ecológica, é possível incluir aspectos não 

apenas relacionados à flora do entorno do gasoduto, mas também a fauna. Esta avaliação é 

impossível em estudos anteriores. Desta forma, para implementar esta análise, será proposto o 

uso de algum índice de diversidade ecológica. Na literatura, diversos índices para avaliação da 

diversidade ecológica podem ser encontrados, tais como (MAGURRAN, 2004): índice de 

Margalef, índice de Menhinick, índice de Shannon, índice de Simpson, entre outros. Neste 

trabalho, optou-se por utilizar o índice de diversidade de Margalef (MARGALEF, 1958), que 

é um índice de diversidade de espécies bastante simples, que enfatiza a riqueza da diversidade 

das espécies que devem ser consideradas na análise. Este índice é calculado conforme a 

Equação 3.2. 

N

S
M

ln

1


 

Em que S representa o número de espécies e N o número total de indivíduos. M pode ser 

calculado usando-se amostras de espécies e indivíduos distribuídas ao longo das seções do 

(3.2)
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gasoduto. De acordo com Magurran (2004), a facilidade de cálculo é uma das maiores 

vantagens do índice de diversidade de Margalef. No entanto, ele deve ser usado com cuidado, 

devido a distorções que podem ser geradas a depender do tamanho das amostras utilizadas. 

Finalmente, a dimensão Financeira (F), de maneira similar à Alencar & Almeida (2010), 

reúne gastos provenientes de acidentes, compensações, e manutenções. Desta forma, os 

mesmos procedimentos descritos em Brito & Almeida (2009) devem ser utilizados para 

avaliar as questões financeiras neste modelo. Esses procedimentos podem ser objeto de 

estimativas monetárias diretas, e correspondem a perdas esperadas na receita por interrupções 

de fornecimento; reembolso a clientes por causa da interrupção da transmissão/distribuição de 

hidrogênio; despesas em equipamentos e matéria-prima para substituir partes do duto, e outros 

danos operacionais. 

3.1.6 Determinação	das	Funções	Consequência	[(g(h,e,f	|,a)]	

Em problemas de decisão, a incerteza sobre as consequências das ações tomadas é 

inerente ao contexto. Para enfrentar a incerteza, a análise de decisão adota conceitos 

estatísticos a fim de validar os resultados, utilizando parâmetros de distribuições de 

probabilidade. Neste modelo, todas as dimensões são consideradas independentes e supostas a 

ocorrer ao acaso. Segundo Brito & Almeida (2009), estas suposições são simplificadoras, 

contudo bastante razoáveis. Desta forma, as distribuições de probabilidade g(x|θ,a) em todas 

as dimensões podem ser estimadas separadamente e, consequentemente, escritas na forma: 

g(h,e,f |θ,a) = g(h|θ,a).g(e|θ,a).g(f |θ,a). 

3.1.6.1 Determinação da Função Consequência Humana [(g(h|,a)] 

Conforme explanado em seções anteriores, a dimensão humana (H) consiste de duas 

subdimensões: danos fatais (H1) e danos não letais (H2). Neste sentido, faz-se necessária 

alguma forma de expressar as possíveis consequências para uma pessoa exposta ao efeito do 

calor de um incêndio ou explosão. Assim, equações de Probit são usadas para converter o 

nível de dose térmico em uma probabilidade de lesão ou morte. Uma função Probit é a função 

de distribuição cumulativa inversa associada com a distribuição normal padrão. Funções 

Probit são particularmente úteis na análise quantitativa de risco, uma vez que pode fornecer as 

probabilidades de danos para a gama de acidentes incluídos na avaliação de riscos 

(LACHANCE et al., 2011). Ao contrário de Alencar & Almeida (2010), este modelo propõe o 

uso de funções Probit diferentes para estimar as probabilidades de morte e (no máximo) 
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queimaduras de segundo grau. Equação 3.3 (TSAO & PERRY, 1979) e Equação 3.4 (TNO, 

1989) são as funções Probit utilizados para estimar as probabilidades de morte e (no máximo) 

queimaduras de segundo grau respectivamente. De acordo com Lachance et al. (2011), 

Equações 3.3 e 3.4 são evoluções de modelos inicialmente propostos por Eisenberg et al. 

(1979) porque eles respondem por radiação infravermelha. 

)10ln(56.238.36 43/4
1

 Itp   

)10ln(02.313.43 43/4
2

 Itp  

Em que t é o tempo de exposição e I é o fluxo de calor radial no local de interesse. 

Rausch et al. (1977) recomendam um valor médio de 30 segundos para t como o tempo de 

exposição para as pessoas em uma área urbana. Para calcular I corretamente, utiliza-se a 

Equação 3.5 abaixo (API RP 521, 1990). 

24 r

HQ
I cha




  

Em que ρ é a razão entre o calor total irradiado e o calor total liberado pelo fogo ou 

incêndio. Segundo Jo & Ahn (2002), ele não pode ser calculado teoricamente e é 

normalmente estimada a partir de dados medidos com um radiômetro. Para o hidrogênio, 

sugere-se o valor de 0,15 (CCPS, 1994). Qh é a velocidade de liberação de hidrogênio a partir 

do furo, Hc é o calor de combustão, e τa é a transmissividade atmosférica. Este último pode ser 

estimada como mostrado na Equação 3.6 abaixo (TNO Yellow Book, 1989). 

09.0)(02.2  HrPwa  

Em que Pw é a pressão de vapor de água saturada, e H é a umidade relativa. Qh, a taxa 

de liberação de gás (hidrogênio), a partir do furo, pode ser determinada a partir da Equação 

3.7 (JO & AHN, 2006). 
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Em que Ap é a área da secção transversal do duto, e α é o tamanho adimensional do 

orifício. De acordo com Jo & Ahn (2006), se o grupo adimensional α²(L/d) é maior do que 

2400, a taxa de liberação efetiva de hidrogênio será constante. 

Neste contexto, após o cálculo de todas as Probits, é possível determinar a função 

consequência humana. A desagregação da dimensão humana leva a uma evolução indireta no 

processo, pois torna obrigatória a avaliação de novas funções consequência para o modelo, de 

modo que seja possível ter em conta todos os aspectos que se encontram em análise. Neste 

modelo, assume-se que a função consequência humana se ajusta a uma distribuição de 

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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probabilidade multinomial. A Equação 3.8 mostra a expressão da distribuição multinomial 

utilizada neste modelo. 














  

..,0

1,1

!!!

!

),|,Pr(
2

1

321
321

21

321

cc

pquando

ppp
hhh

n

ahh
i i

hhh

  

Em que n é o número total de pessoas afetadas, p1 e p2 são, respectivamente, a 

probabilidade de morte e do número de pessoas que sofrerão queimaduras de segundo grau, 

definidas com o auxílio dos modelos Probit. H1, H2 e H3 = n – (h1 + h2) são inteiros não 

negativos e representam, respectivamente, o número de pessoas afetadas letalmente, o número 

de pessoas afetadas de forma não letal e número de pessoas não afetadas. p3 = 1 – (p1 + p2) é a 

probabilidade de nenhuma morte e nenhuma lesão não letal, ou seja, é a probabilidade do não 

haver nenhum dano humano. O decisor, no entanto, também pode considerar relevante incluir 

outros tipos diferentes de danos dos já considerados, tais como queimaduras de primeiro grau, 

rupturas de tímpano, lesões por explosão, hemorragia pulmonar, e assim por diante. Neste 

caso, outras equações Probit devem ser incluídas no modelo, a fim de estimar a probabilidade 

de cada um desses novos eventos. 

Finalmente, tal como sugerido por Brito & Almeida (2009), a utilização de uma função 

de probabilidade em particular não é obrigatória para todas as aplicações. Fatores específicos 

relativos ao gasoduto que estiver em estudo podem tornar outras funções de probabilidade 

mais adequadas para a análise. Neste caso, testes e simulações podem auxiliar no processo de 

determinação da função consequência. 

3.1.6.2 Determinação da Função Consequência Ambiental [(g(e|,a)] 

Da mesma forma que a dimensão humana, a dimensão ambiental (E) também é 

composta por duas subdimensões: a área de impacto ambiental (E1) e o impacto na 

diversidade ecológica (E2). Neste caso, para expressar a função consequência ambiental, é 

necessária a utilização de uma função de probabilidade contínua, porque as variáveis não são 

mais discretas. Recomenda-se também adicionar o tempo de exposição (t) para a análise, 

porque quanto maior for a duração do cenário, pior serão as consequências para o meio 

ambiente. A variável t pode ser assumida aleatória com distribuição exponencial. 

Além disso, a desagregação da dimensão ambiental também gera uma evolução indireta 

no processo, uma vez que torna obrigatória a avaliação de novas funções consequência para o 

(3.8)
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modelo, de modo que seja possível considerar todos os aspectos ambientais que se encontrem 

em análise. Neste modelo, uma distribuição de probabilidade exponencial é proposta, uma vez 

que rapidamente penaliza cenários de maior duração e tem apenas um parâmetro a ser 

determinado. A Equação 3.9 apresenta uma sugestão de distribuição de probabilidade que 

pode ser usada no processo. Contudo, como visto também na dimensão humana, qualquer 

distribuição de probabilidade pode ser usada, uma vez que seja adequada ao problema. 
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Em que t representa o tempo médio para controlar o cenário acidental e apagar as 

chamas e y é uma constante de proporcionalidade. 

3.1.6.3 Determinação da Função Consequência Financeira [(g(f |,a)] 

A dimensão financeira, ao contrário das dimensões humana e ambiental, é tratada de 

forma unidimensional neste modelo. A principal razão está no fato que a desagregação desta 

dimensão não traria nenhum grande benefício para o modelo, diferente das outras dimensões. 

Qualquer divisão desta dimensão geraria subdimensões que seriam medidas na mesma 

unidade de medida (dinheiro, unidade monetária). Desta forma, ao invés de melhorar a 

compreensão do decisor acerca do problema, este processo, provavelmente, levaria a 

confusões e equívocos por parte do decisor. 

Neste sentido, para a construção da função consequência financeira, devem-se 

considerar uma combinação de aspectos tais como perdas de receita decorrentes da 

interrupção do gasoduto (lucro cessante); perdas de inventário para a atmosfera, em 

decorrência do vazamento; possíveis ressarcimentos a clientes, devido a paralisação do 

serviço de entrega; perdas decorrentes de danos à imagem da empresa; além de danos a 

propriedades, multas e indenizações. As Equações 3.10 e 3.11 exemplificam este processo. 
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Em que t representa o tempo médio para controlar o cenário acidental e apagar as 

chamas e W (s-1) é uma constante que relaciona perdas decorrentes de uma interrupção do 

transporte de hidrogênio pelo gasoduto, independente da causa e do tempo de paralisação do 

serviço. A variável f, por sua vez, deve ser apresentada da seguinte forma (Equação 3.11): 

CBAf   

(3.9)

(3.10)

(3.11)
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Em que A representa a parcela que diz respeito a danos financeira decorrentes de perdas 

de inventário e de lucro cessante. B trata dos ressarcimentos efetuados aos clientes. Eles 

devem ser calculados a partir da forma como o gás é monetizado para cliente, isto é, qual a 

importância do hidrogênio dentro do processo produtivo do cliente. Por fim, C avalia os danos 

à imagem da empresa, multas, indenizações e danos a propriedades. 

3.1.7 Elicitação	da	Função	Utilidade	Multiatributo	

De acordo com a abordagem MAUT (KEENEY & RAIFFA, 1976), as preferências do 

decisor são modeladas de modo a obter uma função de utilidade multiatributo. Esta função 

incorpora a estrutura de preferências do decisor em relação às dimensões: Humana (H1 e H2), 

Ambiental (E1 e E2) e Financeira (F). Desta forma, uma função analítica é obtida, combinando 

todos os critérios. 

No MAUT, cada forma analítica da função de utilidade multiatributo tem condições de 

independência em preferência que devem ser verificadas, a fim de assegurar que as 

preferências do decisor estão de acordo com os axiomas básicos da teoria. No modelo 

proposto, a função de utilidade multiatributo é assumida como sendo aditiva. A função de 

utilidade aditiva se justifica nos casos em que a condição de independência aditiva entre os 

critérios é válida (KEENEY & RAIFFA, 1976). A forma geral da função de utilidade aditiva 

utilizada neste modelo é apresentada na Equação 3.12. 

)()()(),,( fUKeUKhUKfehU feh   

Em que Kh + Ke + Kf = 1 são as constantes de escala do problema e U(x) representa a 

função de utilidade unidimensional do atributo. 

No entanto, neste modelo, a dimensão humana (H) e a dimensão ambiental (E) já são 

bidimensionais. Neste caso, o procedimento para elicitação da função utilidade multiatributo 

deve ser realizado de forma separada. Primeiramente, imagina-se o problema apenas do ponto 

de vista da dimensão humana. Neste ponto, elicitam-se as funções utilidade unidimensionais 

para H1 e H2. Em seguida, são determinadas as constantes de escala Kh1 e Kh2, através dos 

procedimentos descritos em Keeney & Raiffa (1976). Ao final deste processo, obtém-se a 

função utilidade biatributo para a dimensão humana, representada pela Equação 3.13. 

)()()( 2211 hUKhUKhU hh   

É importante observar que se o modelo tratasse apenas da dimensão humana, o processo 

de elicitação terminaria nesta etapa. 

(3.12)

(3.13)
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Em seguida, o mesmo procedimento efetuado na dimensão humana é replicado para a 

dimensão ambiental. Neste ponto, é importante controlar o decisor para que raciocínios e 

lógicas utilizadas na dimensão humana não afetem o processo de elicitação da dimensão 

ambiental. Neste sentido, elicitam-se as funções utilidade unidimensionais para E1 e E2. A 

seguir, são determinadas as constantes de escala Ke1 e Ke2, através dos mesmos procedimentos 

descritos em Keeney & Raiffa (1976). Ao final desta segunda etapa, obtém-se a função 

utilidade biatributo para a dimensão ambiental, representada pela Equação 3.14. 

)()()( 2211 eUKeUKeU ee   

É importante observar que se o modelo tratasse apenas da dimensão ambiental, o 

processo de elicitação seria comosto apenas por esta etapa. Contudo, se o modelo fosse 

composto apenas pelas dimensões humana e ambiental, o término da etapa 2 não seria 

suficiente para determinar a função utilidade multiatributo, conforme será visto a seguir. 

Após, trabalha-se na determinação da função utilidade para a dimensão financeira. 

Neste ponto, é importante trabalhar para evitar que os raciocínios construídos até o momento 

não prejudiquem o processo de elicitação da função utilidade financeira, que é unidimensional 

e não necessita, por ora, da determinação de constantes de escala. 

Ao final da terceira etapa, já se dispõe das funções utilidade biatributo para as 

dimensões humana e ambiental e monoatributo para a dimensão financeira. Neste momento, 

testes de consistência devem ser realizados a fim de evitar replicar possíveis erros para a 

função utilidade multiatributo geral. 

Por fim, deve-se elicitar as constantes de escala Kh, Ke e Kf para integrar as funções 

utilidade já determinadas e compor a função utilidade multiatributo. Esta é a etapa mais 

importante e delicada, pois o decisor passará a avaliar trade-offs interdimensões e não mais 

intradimensões, que foram realizados até o início desta parte. Por este motivo, esta etapa deve 

ser conduzida com parcimônia e, ao final, novos testes de consistência devem ser realizados. 

Ao final, seguindo a estrutura da Figura 3.2, a função utilidade multiatributo do modelo 

pode ser rescrita como segue, de modo a obter a Equação 3.15. 

)()]()([)]()([),,( 22112211 fUKeUKeUKKhUKhUKKfehU feeehhh   

Em que Kh + Ke + Kf = 1, Ke1 + Ke2 = 1 e Kh1 + Kh2 = 1. Para mais informações sobre o 

procedimento de elicitação da função utilidade multiatributo, o leitor é convidado a consultar 

Keeney & Raiffa (1976). 

(3.14)

(3.15)
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3.1.8 Análise	de	Riscos	nas	Seções	

Risco pode ser definido como uma combinação dos efeitos de uma série de eventos e da 

probabilidade de ocorrência. A probabilidade, frequência de ocorrência e impacto de um 

evento são fatores que devem ser considerados em qualquer análise de risco (ENGINEERING 

COUNCIL, 2011). A análise de riscos é um processo estruturado que identifica tanto a 

probabilidade e extensão de consequências adversas decorrentes de uma única atividade dada 

(LAWSON, 2005). A avaliação de risco é a análise integrada de riscos inerentes a um 

gasoduto e seu significado em um contexto apropriado. 

De acordo com Berger (1985), um elemento-chave da teoria da decisão é a função 

perda. Se uma determinada ação a é tomada e θ acaba por ser o verdadeiro estado de natureza, 

então uma determinada função perda L(θ, a) será descrita. Neste modelo, a função perda é 

calculada coforme apresentado na Equação 3.16 (BERGER, 1985; BRITO & ALMEIDA, 

2009; ALENCAR & ALMEIDA, 2010; BRITO et al., 2010; LINS & ALMEIDA, 2012), e 

combina a função de utilidade multiatributo e a função de densidade de probabilidade. 

   
H E F

dhdedfafehgfehUaL ),|,,(),,(),(   

Segundo Berger (1985), para cada par estado da natureza e alternativa, que neste 

modelo são representadas pelos cenários de perigo (θ) e seções do gasoduto (a), a função de 

risco (Equação 3.17) pode ser definida como o valor “esperado” da perda. 
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Onde θNormalizado (ou θN) representa o cenário de não ocorrência de dano. De acordo com 

Alencar & Almeida (2010), o cálculo do risco através da Equação 3.17 ocorre devido às 

propriedades de funções consideradas neste estudo, o função utilidade multiatributo aditiva e 

a propriedade de independência da distribuição de probabilidade das consequências. 

Finalmente, depois de calcular todos os riscos, um ranking (decrescente) deve ser 

gerado. Esta informação, que considera as preferências do decisor, se associado com 

considerações técnicas, questões financeiras e da força de trabalho, fornece suporte para que 

medidas e recursos diretos possam ser corretamente aplicados a fim de mitigar ou eliminar os 

riscos associados. 

(3.16)

(3.17)
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3.2 Aplicação	Numérica	do	Modelo	

Nesta seção, uma aplicação numérica do modelo multicritério proposto é apresentada. A 

fim de aproximar esta aplicação de uma situação mais realista, os dados numéricos básicos 

foram extraídos de Alencar & Almeida (2010). Deve-se ressaltar que o gasoduto descrito 

nesta aplicação é hipotético, embora seja bastante realista, pois respeita restrições e 

características comuns a gasodutos de hidrogênio relatados na área (JO & AHN, 2006; YANG 

& OGDEN, 2007; ALENCAR & ALMEIDA, 2010). 

O comprimento total do gasoduto é de 32,2 km e ele é dividido em 11 seções (a1 a a11). 

O diâmetro gasoduto é o mesmo em todas as seções e igual a 8 polegadas (20,32 cm). A 

pressão de entrada máxima do gasoduto é de aproximadamente 69 bar (cerca de 1000 PSI), e 

a pressão de saída mínima é de 35 bar (cerca de 508 PSI). A taxa de fluxo em massa é 

estimada em 50 toneladas de H2/dia. Com estas premissas, é também possível ajustar os 

limites da zona de perigo, usando a Equação 3.1. 

Os cenários de risco considerados nesta aplicação numérica são os mesmos mostrados 

na Figura 2.4. As probabilidades de ocorrência dos cenários de risco foram estimadas para 

cada seção, de forma estruturada, e uma distribuição de probabilidade a priori discreta foi 

definida com cada par cenário de risco e seção (θ, a). A Tabela 3.1 apresenta a distribuição de 

probabilidade a priori. 

Tabela 3.1 – Distribuição de Probabilidade a priori (unidades de 10-6, exceto θNormalized) 

 

Para construir o conjunto de payoffs, foram consideradas cinco dimensões de risco: 

Humana (H1, H2), Ambiental (E1, E2) e Financeira (F). 
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Nesta aplicação, a dimensão de danos humanos fatais (H1) considera somente mortes. A 

dimensão de danos humanos não letais (H2) leva em conta apenas queimaduras de segundo 

grau. E1 considera a quantidade (extensão em área) de vegetação destruída. E2, que se refere à 

diversidade ecológica na área da abrangência da seção, necessita computar o número de 

espécies (S) e o número de indivíduos (N) na área, a fim de calcular o índice de Margalef 

(Equação 3.2). De forma conservadora, para fins de aplicação, S e N são consideradas 

constantes e iguais a 11 e 100 respectivamente. Esta é uma simplificação que transforma a 

dimensão ambiental E2 constantemente importante no processo. Isso pode não ser verificada 

em outras aplicações, mas o modelo também suporta situações em que a diversidade 

ecológica varia significativamente entre seções. Finalmente, a dimensão financeira (F) é 

avaliada através de índices financeiros, como as perdas devido à uma interrupção, reembolso 

a clientes, perdas de inventário etc. 

As funções consequência g(h1, h2| θ, a), g(e1, e2| θ, a), e g(f | θ, a) foram construídas de 

acordo com as instruções do modelo. 

Para se construir a função utilidade multiatributo do problema, é necessário para seguir 

um protocolo estruturado, conforme descrito em Keeney & Raiffa (1976). No entanto, devido 

à desagregação das dimensões humana e ambiental, o procedimento de elicitação deve ser 

conduzido com mais cuidado. Na verdade, é necessário elicitar duas funções utilidade 

unidimensionais para a dimensão humana [U(h1) e U(h2)] e obter as constantes de escala Kh1 e 

Kh2 (Kh1 + Kh2 = 1), a fim de construir uma função utilidade humana aditiva bidimensional nas 

condições estabelecidas pelo modelo. 

Em seguida, o mesmo procedimento deve ser utilizado para a dimensão do ambiental, a 

fim de se obter U(e1), U(e2), Ke1 e Ke2 (Ke1 + Ke2 = 1). Nestes processos de elicitação, o 

decisor enfrenta algumas escolhas probabilísticas de loterias envolvendo payoffs 

bidimensionais. Estes payoffs envolvem consequências humanas e ambientais, e foram 

analisados separadamente, com composições de valores unidimensionais em cada bidimensão. 

Desta forma, através da análise de cada uma das dimensões de cada vez, o processo de 

elicitação é enriquecida e menos propenso a erros. Para mais informações sobre o processo de 

elicitação da função utilidade multiatributo, o leitor é convidado a consultar Keeney & Raiffa 

(1976). 

Depois disso, a função utilidade financeira deve ser elicitada, bem como as constantes 

de escala Kh, Ke, e Kf (Kh + Ke + Kf = 1). Vale ressaltar que a ordem da elicitação funções 

proposta nesta aplicação não é mandatória. Por vezes, pode ser mais eficiente iniciar o 
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processo de elicitação pela função financeira, por se tratar do único caso unidimensional. 

Finalmente, depois de três ciclos de elicitação, é possível construir a função de utilidade 

multiatributo. Nesta aplicação, as constantes de escala obtidas foram os seguintes: Kh1 = 0,9; 

Kh2 = 0,1; Ke1 = 0,6; Ke2 = 0,4; Kh = 0,522; Ke = 0,348; e Kf = 0,13. Equações 3.18 a 3.22 

expressam as funções utilidade elicitadas: 

2.5
111 ])max[/(1)( hhhU   

1]max[/)( 222  hhhU  
4.3

111 ])max[/(1)( eeeU   
5.2

222 ])max[/(1)( eeeU   
7.1])max[/(1)( fffU   

Em que Equações 3.18, 3.20, 3.21 e 3.22 mostram claramente um comportamento de 

aversão ao risco do decisor, enquanto que a Equação 3.19 aponta para um comportamento 

neutro ao risco. 

Assim, com o auxílio de uma ferramenta computacional desenvolvida pelo Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Decisão (CDSID), os riscos foram estimados e 

o ranking decrescente formado. A Tabela 3.2 apresenta os resultados obtidos. 

Deve-se enfatizar que, quanto mais próximo de “-1” for o Risco Total de uma dada 

seção, mais segura é esta seção. A Diferença Absoluta é calculada com a simples diferença de 

duas seções consecutivas no ranking, conforme expresso na Equação 3.23. A Razão é 

calculada conforme apresentado na Equação 3.24. Estes cálculos facilitam a apresentação dos 

resultados ao decisor, conforme será abordado na discussão dos resultados. 

)()()( j1kik arark AbsolutaDiferença 
 

)]()(/[)]()([)( j2ki1kj1kik ararararkRazão    

Em que k representa a posição no ranking, e rk (ai) representa o Risco Total da seção ai, 

classificados na posição k. Visualizar os resultados neste formato ajuda o decisor a entender 

melhor as saídas e os resultados da análise de risco. Isto é mais bem discutido na próxima 

seção. 

3.3 Discussão	dos	Resultados	

Os resultados apresentados na Tabela 3.2 são classificados por ordem decrescente em 

termos de risco. Assim, nesta análise, a seção a3 deveria ser priorizada na alocação de 

recursos para mitigação dos riscos, seguida das seções a4, a1, e assim por diante. 

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)
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Tabela 3.2 – Resultados 

 

A comparação destes resultados com os modelos anteriores deve ser feita com muito 

cuidado. Como este modelo estimula um aumento no entendimento do decisor acerca das 

questões humanas e ambientais e o ajuda a melhor avaliá-las, espera-se que a avaliação de 

riscos em algumas seções seja aumentada (ou diminuída), devido a estes novos aspectos 

envolvidos e, portanto, a sua posição na classificação final poderá ser alterada. Assim, os 

modelos anteriores podem não captar aspectos que o decisor considera, de fato, importantes, e 

a classificação final pode não estar em total acordo com a real estrutura preferências do 

decisor. 

Antes de discutir os resultados com mais detalhes, é importante compreender os 

mecanismos e os aspectos de projeto do modelo, e como eles podem impactar no resultado 

final. A zona de perigo, representada pela distância r a partir do gasoduto de hidrogênio, é 

diretamente proporcional à raiz cúbica da pressão de operação (P0). Além disso, a pressão de 

operação também influencia diretamente a taxa de liberação de hidrogênio a partir de um furo 

(Qh) e, indiretamente, o fluxo de calor radiacional (I), os modelos de Probit, e a área de 

impacto ambiental. Assim, mantendo-se constantes os outros parâmetros, é possível inferir 

que o aumento da pressão de operação do gasoduto pode conduzir a situações de risco mais 

graves. Uma análise semelhante pode ser feita para o diâmetro do duto (d), exceto que a sua 

influência para a distância de perigo (r) é inversamente proporcional. É importante ter em 

mente que, se a pressão de operação é suposta constante, e o diâmetro do duto é aumentada, 

um incremento na quantidade de gás no interior do tubo é necessário para manter o equilíbrio 

real. O comprimento da seção não é muito importante para estes cálculos, ele está mais 

relacionado com uma possível perda financeira, em que o comprimento da seção e o diâmetro 
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do gasoduto interferem diretamente na quantidade de gás acumulado na seção. Uma alta 

diversidade ecológica também conduz a cenários piores de risco, impulsionado pelo índice de 

Margalef. O aspecto mais importante para o modelo, no entanto, é a estrutura de preferências 

do decisor. Através dela, é possível alterar as funções utilidade, as constantes de escala da 

função utilidade multiatributo, e modificar totalmente a percepção de risco do problema. 

Vale ressaltar que este modelo realiza a análise de riscos nas dimensões humana, 

ambiental e financeira, conforme já explanado. Na apresentação dos resultados, contudo, 

apenas o valor agregado do Risco Total é apresentado, a fim de evitar confusões e dificultar o 

entendimento. Por outro lado, é possível visualizar o valor do risco das seções em cada 

dimensão ou subdimensão, caso seja necessário. Isto é particularmente importante para 

entender a contribuição de cada dimensão na constituição do valor do risco, uma vez que o 

modelo possui características compensatórias, ou quando se deseja entender melhor o 

comportamento de uma determinada dimensão, a fim de aprofundar ações mitigadoras. Por 

exemplo, em situações onde as exigências ambientais são bastante rigorosas, esta análise 

intradimensional mais aprofundada pode revelar-se interessante. 

Apesar de evitar possíveis confusões, de todo modo, analisar os valores do Risco Total 

separadamente, ou apenas o ranking em si, não oferece muita informação, ou é muito difícil 

de entender e de interpretar. A fim de proporcionar uma melhor compreensão dos resultados, 

sugere-se que estes sejam analisados do ponto de vista da diferença absoluta e da razão entre 

os riscos. Isso é possível porque a escala das funções de utilidade é intervalar (KEENEY & 

RAIFFA, 1976). Assim, os incrementos podem ser avaliados em uma escala de razão, que 

proporciona uma visualização mais concreta e mais simples dos resultados. 

É muito mais fácil para o decisor, por exemplo, observar que a diferença absoluta (ou o 

incremento em risco) entre as secções a3 e a1 é aproximadamente 169 vezes maior do que a 

diferença entre as secções a1 e a4. Vale ressaltar que este tipo de análise somente é possível 

devido às características da função utilidade, que possui uma escala intervalar por sua própria 

natureza. Esta forma de apresentação dos resultados, obviamente, ajuda a compreender os 

diferentes níveis de riscos entre seções e uma maior (ou menor) necessidade de alocação de 

recursos para minimizar, mitigar ou eliminar os riscos. Este ponto de vista dos resultados 

apresenta um parâmetro bem estruturado para ajudar o decisor a decidir onde aplicar os 

investimentos em manutenção, operação, monitoramento, segurança e assim por diante. 

Finalmente, análises de sensibilidade de ±5%, ±10% e ±20% foram realizadas sobre as 

constantes de escala. Apenas uma mudança de posição foi verificada entre seções a1 e a4 
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quando a constante de escala humana (Kh) e a constante de escala ambiental (Ke) tiveram uma 

variação maior do que +5% e -5%, respectivamente. Isto pode ser explicado pela observação 

da diferença absoluta (3,1.10-7), e da razão (0,01) entre estas seções, o que pode ser 

interpretado como um indicativo de que as ações mitigadoras podem ser tomadas nas seções 1 

e 4 em qualquer ordem. Nenhuma outra alteração foi verificada. 
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4 CONCLUSÕES	E	FUTUROS	TRABALHOS	

 

4.1 Conclusões	

O objetivo principal deste trabalho foi contribuir para uma evolução na área da decisão 

multicritério e de análise de risco, com um modelo que incorpora a estrutura de preferências 

do decisor em cinco dimensões de consequências divididas em três classes diferentes 

(humana, ambiental e financeira), com a finalidade de construir um ranking das seções do 

gasoduto em termos de riscos. Esta classificação ajuda o decisor na definição de quais setores 

do gasoduto devem ser priorizados para mitigar os riscos. 

Alencar & Almeida (2010), Brito & Almeida (2009), e Brito et al. (2010) já propuseram 

modelos multicritério anteriores para avaliação de riscos. No entanto, estes modelos apenas 

incluíam uma análise das fatalidades, na dimensão humana, e da área de vegetação destruída, 

na dimensão ambiental, em suas formulações. Este modelo leva em conta outras 

consequências para os seres humanos (como queimaduras etc.) e considera a diversidade 

ecológica do entorno do gasoduto. Por conseguinte, a análise de vulnerabilidade deve ser 

reconsiderada e novos modelos Probit foram aplicados. Além disto, novas funções 

consequência foram propostas para se adequar a nova estrutura. Outra consequência dessa 

evolução é a possibilidade de construir uma função utilidade multiatributo diferente. Por fim, 

os modelos anteriores não previam qualquer abordagem consistente para definir os limites de 

uma zona de perigo. 

O conteúdo deste trabalho foi publicado no Volume 37, Issue 18, de setembro de 2012, 

páginas 13545-13554 do International Journal of Hydrogen Energy, sob o título 

“Multidimensional risk analysis of hydrogen pipelines”. 

4.2 Trabalhos	Futuros	

No futuro, pode ser interessante adaptar este modelo para ser utilizado em uma situação 

onde o gasoduto em estudo fosse de gás natural, ao invés de hidrogênio. Para esta adaptação, 

as diferenças entre os dois gases teria de ser analisado em profundidade, porque os seus 

comportamentos no momento de uma liberação no ar são diferentes, assim como os cenários 

finais das consequências. Além disto, os gasodutos utilizados para cada um dos gases têm 

diferenças físicas e estruturais significativas. 
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Além disto, as funções consequência e seus parâmetros devem ser revistas e o processo 

de incorporação da estrutura de preferências do decisor também deve passar por uma revisão. 

No entanto, se essas diferenças são consideradas e avaliadas com muito cuidado, seria 

possível efetuar comparações entre as duas situações. Isso seria interessante, a fim de 

estabelecer algumas analogias entre os gasodutos de hidrogênio e os gasodutos de gás natural, 

uma vez que as tecnologias para o gasodutos de gás natural são muito mais consolidadas e 

têm diversas pesquisas desenvolvidas e várias aplicações práticas. 

Outra possibilidade seria adaptar o modelo para múltiplos decisores, incorporando 

aspectos de decisão em grupo na formulação. 

Finalmente, uma melhor compreensão dos riscos envolvidos em operações como 

gasodutos, assim como as preocupações sobre as possíveis consequências para a segurança 

humana e para o meio ambiente, devem incentivar outros pesquisadores a apresentar novas 

propostas sobre o tema, contribuindo assim para a evolução da segurança nas áreas adjacentes 

aos gasodutos. 
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