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RESUMO 

O transporte por oleodutos é considerado o transporte mais seguro de substâncias a 

longas distâncias, o GLP pode ser transportado na sua forma líquida por dutovias, mas a sua 

construção oferece um risco às comunidades circunvizinhas a faixa de duto, pois o GLP ao ser 

lançado na atmosfera e à temperatura ambiente torna-se um produto gasoso, inflamável, 

inodoro e asfixiante em altas concentrações. A Análise Quantitativa de Riscos (AQR) permite 

quantificar esses riscos, de forma a contribuir para a tomada de decisão quanto às ações para 

redução dos mesmos. Neste sentido, o presente trabalho desenvolveu e aplicou uma 

metodologia de AQR em dutovia de GLP, quando foram identificados seis cenários 

acidentais, dos quais três apresentaram alto grau de severidade. Foi realizado um estudo em 

que foi comprovada a inexistência de padronização dos níveis de tolerabilidade dos riscos, 

nos manuais de análise de riscos nos estados brasileiros analisados. Foram obtidos os alcances 

dos efeitos fiscos e da vulnerabilidade dos cenários selecionados através do software 

EFFECTS 8.1, o de maior alcance foi de 219,1 metros, para a tipologia acidental de incêndio 

em nuvem, para o cenário 05 que corresponde à grande liberação de GLP, no período noturno, 

correspondendo a 100% de fatalidade. Foram estimadas as freqüências de ocorrência e 

calculados os riscos através do software RiskCurves 7.6 e avaliados através da comparação 

dos limites de tolerabilidade para dutovias, todos os riscos estiveram na zona de 

aceitabilidade. 

 

Palavras-chave: Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), dutovias, análise quantitativa de 

riscos (AQR), limites de tolerabilidade. 



vi  

ABSTRACT 

Transportation by pipeline is considered the safest means of transport of substances over 

long distances, the LPG can be transported in its liquid form by pipelines, but its construction 

provides a risk to communities surrounding the track duct, because the LPG to be launched in 

atmosphere and at room temperature becomes a product gas, flammable, odorless and 

suffocating in high concentrations. The Quantitative Risk Analysis (QRA) to quantify these 

risks in order to contribute to decision making regarding the actions to reduce them. In this 

sense, this work developed and applied a methodology for QRA in LPG pipelines, when six 

accident scenarios were identified, three of which showed higher degree of severity. Was 

conducted a study that has been proven to lack of standardization of levels of risk tolerance, 

the instructions for risk analysis in the Brazilian states studied. Were obtained the scope of tax 

effects and the vulnerability of selected scenarios through the software EFFECTS 8.1, the 

highest range was 219.1 meters, to the types of accidental fire cloud to the scene 05 which 

corresponds to a large release of LNG, at night, corresponding to 100% fatality. Were 

estimated the frequencies of occurrence and calculated risks through software RiskCurves 7.6 

and evaluated by comparing the limits of tolerability for pipelines, all risks were in the zone 

of acceptability. 

 

Keywords: Liquefied Petroleum Gas (LPG), pipelines, quantitative risk analysis (QRA), 

limits of tolerability. 
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1 INTRODUÇÃO 

O transporte em dutovias surgiu inicialmente para o suprimento do abastecimento de 

água, entre os povos mais antigos. Após a sua descoberta, o petróleo, mineral de grande 

importância na economia mundial, passou também a ser transportado do mesmo modo, na 

forma bruta entre os campos de extração e as estações processadoras. Portanto, surgiram os 

chamados oleodutos (FOLGLIATTI et al., 2004). 

O primeiro duto foi construído em 1865 na Pensilvânia (EUA), com 2 polegadas de 

diâmetro, feito de ferro fundido com extensão de 8 quilômetros e ligava um campo de 

produção a uma estação de carregamento de vagões. Em 1930 entre a Refinaria de Bayway, 

próximo à Nova York e a cidade de Pittsburg foi iniciado o transporte de produtos refinados. 

No Brasil, a primeira linha entrou em operação em 1942 na Bahia, com o diâmetro de 2 

polegadas e 1 quilômetro de extensão, ligando a Refinaria Experimental de Aratu e o porto de 

Santa Luzia. Segundo o relatório ANP (2010), a malha dutoviária brasileira para transporte de 

petróleo e derivados é de aproximadamente 13.000 km. 

Os sistemas de tubulações utilizados para transportar petróleo e derivados podem ter 

diferentes diâmetros, comprimentos, espessura, pressão de operação, e podem atravessar áreas 

rurais, campos, rodovias, áreas urbanas, que são densamente povoadas. A falha em uma 

dutovia pode levar a diversos resultados, sendo que algumas dessas falhas podem se constituir 

em uma grave ameaça de danos a pessoas e imóveis que estejam nas intermediações do local 

do acidente. De fato, embora o transporte em tubulações seja considerado um dos métodos 

mais seguros de transporte de longa distância, os bancos de dados de acidentes revelam que a 

freqüência de ocorrência do risco associado a oleodutos tem muitas vezes o mesmo valor das 

instalações estacionárias da refinaria (DZIUBINSKI et al., 2006).  

A área de risco associados com o dano vai depender do modo de falha, do tempo de 

ignição, das condições ambientais no ponto de falha, e das condições meteorológicas. 

Algumas ocorrências de falhas são independentes do tempo, tais como interferências 

mecânicas externas por terceiros, terremoto ou sobre pressão, enquanto outras são 

dependentes do tempo, como falhas de corrosão ou fadiga (JO & AHN, 2002). 

Para minimizar a ocorrência de falha com a utilização de métodos alternativos ou dos 

controles da própria instalação, é necessário realizar uma Análise Quantitativa de Riscos 

(AQR) para obter informações suficientes que serão utilizadas na tomada de decisão.  
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 A Análise Quantitativa de Riscos (AQR) permite identificar os cenários acidentais, as 

consequências dos acidentes e as vulnerabilidades, como também a estimativa numérica dos 

riscos. Uma das etapas da AQR é a análise qualitativa, na qual existem várias metodologias, 

dentre elas a mais utilizada para a qualificação dos riscos é a Análise Preliminar de Riscos 

(APR). 

A APR é uma metodologia qualitativa estruturada para identificar os riscos, os perigos, 

as suas causas e efeitos. A partir desta metodologia é possível sugerir medidas preventivas 

para eliminar ou reduzir as causas e as conseqüências dos riscos. 

O resultado numérico da Análise Quantitativa de Riscos é dado tanto pelo risco 

individual quanto pelo risco social. O risco individual é definido como a probabilidade de 

morte em algum lugar determinado devido a todos os acontecimentos indesejáveis. Pode ser 

expressa como a probabilidade de ocorrência de um acidente com uma pessoa em um local 

específico dentro de um ano. O risco social causa várias fatalidades, e é definido como a 

relação entre a freqüência de um incidente e do número resultante de vítimas (JO & AHN, 

2005). 

Ao possibilitar a demonstração quantitativa dos riscos provenientes das instalações em 

análise, os resultados de uma AQR se constituem em uma das mais importantes fontes de 

informação em um processo de tomada de decisão envolvendo as autoridades competentes 

sobre a aceitabilidade dos níveis de risco envolvidos em atividades industriais. 

No Brasil, alguns órgãos estaduais elaboraram metodologias de Análise Quantitativa 

de Riscos, dentre eles as analisadas foram a CETESB de São Paulo, o CEPRAM da Bahia e a 

FEPAM do Rio Grande do Sul, apesar de possuírem as etapas básicas necessárias para a 

elaboração de um estudo de análise de riscos, não existe uma padronização dos limites de 

tolerabilidade entre as metodologias analisadas. 

No presente trabalho será realizado um estudo comparativo de algumas normas 

brasileiras de análise de riscos. Desta análise comparativa, irá elaborar-se uma proposta de 

metodologia de Análise Quantitativa de Riscos (AQR) que possuirá foco em dutovias e 

deixará explícitas as informações necessárias para a realização de um estudo de análise de 

riscos em dutos, com a utilização dos padrões de tolerabilidade para o mesmo. Posteriormente 

será realizada a aplicação da metodologia elaborada em um problema real. 
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1.1 Justificativa 

Diversos acidentes com a liberação de substâncias tóxicas ou inflamáveis causaram 

diversas conseqüências às populações existentes nas proximidades dos dutos. A quase 

totalidade dos acidentes ocorridos em oleodutos está relacionada a vazamentos ou rupturas em 

sua estrutura. Para que seja possível a estimativa de freqüência de ocorrência de acidentes é 

preciso realizar uma análise histórica de acidentes em dutovias, que é um tipo de análise 

realizada através de consulta de banco de dados de acidentes. A CONCAWE, uma associação 

de empresas de petróleo européias elaborou um relatório com estudos estatísticos sobre 

acidentes envolvendo oleodutos em 35 anos (1971-2006), dos quais foi possível obter uma 

frequência total de ocorrência de acidentes por duto de 3,10E-04 ocorrência/km.ano. 

A CETESB, companhia do estado de São Paulo, possui uma metodologia que não há 

limite de tolerabilidade do risco social para dutos, assim como a FEPAM órgão do Rio 

Grande do Sul. O CEPRAM, conselho da Bahia, possui nível de risco social diferenciado para 

instalações fixas e dutovias, mas não faz o mesmo em relação ao risco individual. Tanto a 

FEPAM quanto o CEPRAM estão mais vinculadas à obtenção das licenças ambientais, 

partindo do gerenciamento de riscos para a análise de riscos. 

Portanto, a contribuição do trabalho é desenvolver e aplicar uma metodologia de 

Análise Quantitativa de Riscos em dutovias de petróleo e derivados, de forma a avaliar os 

impactos resultantes da operação do duto às comunidades circunvizinhas. Vale salientar que 

não serão considerados gasodutos, pois estes serão analisados em trabalhos futuros. 

1.2 Objetivos 

1.2.1  Objetivo Geral 

Desenvolver uma metodologia de análise quantitativa de risco para dutovias de petróleo 

e derivados, como também realizar um estudo comparativo das normas técnicas para estudos 

de análise de riscos com foco principal nos níveis de tolerabilidade em relação ao risco 

individual e social. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para se atingir o objetivo geral, será estabelecido os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar estudo comparativo das normas técnicas propostas por agências ambientais 

federais (IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e estaduais brasileiras 
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(por exemplo, FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler – Rio Grande do Sul. CEPRAM – Conselho Estadual do Meio Ambiente - 

Bahia, CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado 

de São Paulo), sobre análise de risco quantitativa em dutovias de petróleo e 

derivados; 

 Desenvolver a metodologia de análise quantitativa de riscos para dutovias de 

petróleo e derivados; 

 Aplicar a metodologia proposta em um problema real. 

1.3 Organização da dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos incluindo esta introdução no capítulo 

1; no capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica; o capítulo 3 apresenta o estudo 

comparativo das normas técnicas de análise de risco; o capítulo 4 contém a metodologia 

proposta para Análise Quantitativa de Riscos em dutos; o capítulo 5 aplicação da metodologia 

e no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

O gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido no Brasil como gás de cozinha é um 

combustível formado pela mistura de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono 

extraídos do petróleo, podendo ser composto por misturas de propano e butano entre si e com 

pequenas frações de outros hidrocarbonetos.  

O GLP pode ser produzido no processo de refino do petróleo durante a destilação 

atmosférica, em que o petróleo é aquecido e fracionado em uma torre onde são extraídos por 

ordem crescente de densidade, gases combustíveis, GLP, gasolina, nafta, solventes e 

querosenes. O mesmo também pode ser produzido durante a na produção de gás natural, nas 

quais as frações mais pesadas do gás são separadas da corrente. 

Se houver uma proporção de propano maior do que a de butano, tem-se um GLP mais 

―rico‖, com maior pressão e menor peso. Se ocorrer o inverso, tem-se um GLP mais ―pobre‖, 

com maior peso e menor pressão.  

O GLP tem característica de ficar sempre em estado líquido quando submetido à certa 

pressão, por isto ele é chamado de gás liquefeito de petróleo. O gás liquefeito de petróleo é 

um dos muitos derivados do petróleo, por ser o mais leve deles é o último produto resultante 

da cadeia de extração. Após a sua produção ele é transportado por caminhões ou oleodutos. 

2.2 Transporte Dutoviário 

O transporte dutoviário é um método altamente eficiente para mover produtos líquidos 

ou gasosos por grandes distâncias. A operação de dutos e terminais é um importante elo na 

cadeia logística de abastecimento de petróleo e seus derivados. Os terminais são as estações 

situadas nos extremos dos vários trechos, onde se encontram os tanques de armazenamento de 

produtos. Os dutos movimentam a carga de um terminal a outro, num sistema no qual a 

propulsão do produto é de responsabilidade do terminal de origem. Assim, o uso de dutos 

tende a limitar-se aos líquidos, mais normalmente a petróleo e derivados, gases movimentados 

a grandes volumes e alguns produtos que podem permanecer suspensos em líquidos e 

movidos como fluidos (BALLOU, 1993). 

O transporte dutoviário possui grande importância devido ao fato de este interligar três 

pontos muito importantes para a indústria do petróleo: fontes de produção, refinarias e centros 
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de consumo, aumentado os fluxos de produtos e reconfigurando especialmente as áreas 

envolvidas no processo. O petróleo, por exemplo, é transportado por oleodutos até as 

refinarias e, após o refino, uma grande parcela dos derivados é novamente transportada por 

dutos para terminais e posteriormente distribuídos ao mercado. 

Segundo BALLOU (1993), a movimentação via dutos é bastante lenta, mas a rotina do 

trabalho é distinta das demais, pois os dutos operam todos os dias da semana durante todas as 

horas que o dia dispõe, cessando somente em casos restritos de mudança de produto a ser 

transportado e durante a manutenção, fato que gera uma velocidade efetiva muito maior 

quando comparada com outros modos de transporte. 

No transporte dutoviário os custos fixos são os maiores e os variáveis os menores em 

relação a todos os outros modais, o alto custo fixo ocorre pelos gastos do direito de acesso, 

construção e manutenção das estações considerando ainda a capacidade de bombeamento dos 

produtos. Depois de concluída a construção dos dutos não é necessário serviço de mão-de-

obra, o que justifica os baixos custos operacionais variáveis (BOWERSOX & CLOSS, 2001). 

O modal dutoviário é uma alternativa de transporte não poluente, não sujeita a 

congestionamento, relativamente barata e um dos meios de transporte de petróleo e derivados 

mais seguros do mundo (SANTOS et al., 2009). 

Apesar disso, a operação de dutos apresenta riscos significantes para o meio ambiente. 

Diversos acidentes ocorridos no Brasil e no Mundo, com a liberação de substâncias tóxicas ou 

inflamáveis, causaram sérios impactos ambientais à fauna e flora, bem como mortes e danos à 

saúde da população presente nas proximidades de dutos. Isso tem levado aos países 

aumentarem as exigências ambientais relativas à operação e conservação de dutos destinados 

ao transporte de hidrocarbonetos. 

A quase totalidade dos acidentes em oleodutos está relacionada à ocorrência de 

vazamentos ou rompimentos em sua estrutura que pode ocorrer de diferentes formas (furos 

pontuais, rasgos, colapso ou rompimentos do duto etc.) e ter como origem diversas causas que 

foram agrupadas em cinco categorias listadas a seguir: 

1. Falha Mecânica: Causas relacionadas à qualidade do material (bolhas, fissuras, etc.) 

e à montagem do duto (soldas e conexões mal feitas); 

2. Falha Operacional: Causas relacionadas a falhas humanas e operacionais do sistema 

de transferência (acionamentos indevidos ou inesperados); 
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3. Corrosão: Causas relacionadas ao desgaste provocado por agentes internos e 

externos ao duto (umidade, diferença de potencial com a terra, presença de areia no 

fluido, etc.); 

4. Acidentes Naturais: Causas relacionadas a eventos naturais, tais como 

movimentação de terrenos (abalos sísmicos, erosão, etc.) e inundações; 

5. Terceiros: Danos causados por agentes estranhos ao ambiente do duto, geralmente 

atividades humanas executadas na área, tais como escavações, construção de 

estradas e aragem da terra. 

Conforme SANTOS et al.(2009) no Brasil, os principais dutos existentes de acordo com 

o produto transportado são:  

Gasodutos: destina-se ao transporte de gases, e destaca-se a recente construção do 

gasoduto Brasil-Bolívia, com 3.150 km de extensão, para o transporte de gás natural, sendo 

um dos maiores do mundo; 

Minerodutos: aproveita a força da gravidade para transportar minérios entre as regiões 

produtoras e as siderúrgicas e ou portos. Os minérios são impulsionados por um forte jato de 

água, onde os produtos transportados são minério de ferro, concentrado fosfático e sal-gema; 

Oleodutos: utiliza-se de sistema de bombeamento ou não para o transporte de petróleos 

brutos e derivados aos terminais portuários ou centros de distribuição. Os produtos 

transportados são petróleo, GLP, óleo combustível, nafta, gasolina, diesel, álcool, querosene 

entre outros; 

Polidutos: o produto a ser transportado é variável como vinhos e laranjas. 

Segundo o tipo de construção os dutos podem ser classificados em submarinos e 

terrestres: 

Submarino: a maior parte da tubulação se encontra submersa. Usado para transporte de 

petróleo entre plataformas marítimas e refinarias ou para atravessar baías. 

Terrestres: operam em terra e podem ser de três tipos: 

 Subterrâneos: são dutos enterrados, possuem maior proteção contra intempéries e 

acidentes. 

 Aparentes: são visíveis no solo e comuns em chegadas e saídas de estações como as de 

bombeio e lançamento de ―PIGs‖ (aparelhos de limpeza e detecção de imperfeições no 

duto). Também podem ser usado em solos de difícil instalação de dutos subterrâneos. 

 Aéreos: são dutos visíveis no solo e necessários para vencer obstáculos naturais tais 

como grandes vales, cursos d’água, pântanos ou terrenos muito acidentados. 
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Para que ocorra a implementação do transporte por dutos, é necessário obter a licença 

ambiental desde a etapa de projeto até a dutovia entrar em funcionamento. 

2.3 Licenciamento Ambiental 

A partir de 1975 o licenciamento ambiental foi colocado em prática, primeiramente nos 

Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Por meio da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que promoveu a Política Nacional de Meio Ambiente e definiu os princípios e os 

objetivos que norteiam a gestão ambiental. Posteriormente, a Política Nacional de Meio 

Ambiente fundou o SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente e elaborou um 

conjunto de instrumentos os quais vêm sendo desenvolvidos e atualizados por meio de 

resoluções do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão também criado pela 

Lei Federal n° 6.938/81 com poder para estabelecer normas e regulamentos. 

De acordo com o estabelecido no artigo 17 da Lei nº 6938/81, é obrigatório o registro de 

pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à 

extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao 

meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora, no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 

sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA.  

Com a vigência dessa lei, o licenciamento ambiental se tornou obrigatório para todas as 

atividades que pudessem interferir na qualidade do meio ambiente. 

A Lei nº 7.804/90 alterou a Lei nº 6.938/81, determinando que compete ao IBAMA o 

licenciamento de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional 

ou regional. 

Pela Resolução normativa CONAMA nº 237/97, o Licenciamento ambiental é definido 

como ―o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadores 

de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais 

e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso‖. 

A licença ambiental é um documento com prazo de validade definido no qual o órgão 

ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem 

seguidas pela atividade que está sendo licenciada. Ao receber a Licença Ambiental, o 
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empreendedor assume os compromissos para a manutenção da qualidade ambiental do local em 

que se instala (CELAF, 2002).  

Ainda com base na citada resolução do CONAMA, vemos que esta nos apresenta em 

seu art. 8º três etapas distintas do processo de licenciamento ambiental: Licenciamento Prévio, 

Licenciamento de Instalação e Licenciamento de Operação.  

Licença Prévia (LP) - Deve ser solicitada ao IBAMA na fase de planejamento da 

implantação, alteração ou ampliação do empreendimento. Essa licença não autoriza a 

instalação do projeto, e sim aprova a viabilidade ambiental do projeto e autoriza sua 

localização e concepção tecnológica. Além disso, estabelece as condições a serem 

consideradas no desenvolvimento do projeto executivo. Quando, no projeto, o impacto 

ambiental for significativo, será exigida a realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 

o Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA (CONAMA, resolução nº 001/86)  

As exigências com relação aos riscos, para concessão de licença prévia (LP), são o 

fornecimento de informações sobre as substâncias perigosas que serão utilizadas nas 

instalações, as suas MLA’s (MLA = Massa liberada acidentalmente) e as respectivas 

distâncias entre o ponto de liberação e o ponto de interesse onde estão localizados os recursos 

vulneráveis (CEPRAM, 2009). 

Licença de Instalação (LI) - Autoriza o início da obra ou instalação do empreendimento. 

O prazo de validade dessa licença é estabelecido pelo cronograma de instalação do projeto ou 

atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. Empreendimentos que impliquem 

desmatamento dependem, também, de "Autorização de Supressão de Vegetação" (CONAMA, 

1997).  

A licença de instalação (LI) dependerá da apresentação e aprovação de um estudo de 

análise de risco, cuja abrangência dependerá da categoria de risco do empreendimento 

(FEPAM, 2001). 

Para empreendimentos de categoria de risco 2 (dois) o estudo de análise de risco deverá 

conter pelo menos uma Análise Preliminar de Riscos (APR), indicando todos os sistemas de 

proteção e procedimentos de segurança que existem nas instalações analisadas. Os cenários de 

acidente identificados na APR deverão ser classificados em categorias de freqüência 

(freqüente, pouco provável, remota, extremamente remota) e de severidade (desprezível, 

marginal, crítica e catastrófica) e indicados em uma matriz de risco que unam essas duas 

categorias (FEPAM, 2001). 
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Quando o cenário de acidente for classificado na categoria de severidade ―catastrófica‖, 

o empreendimento deverá ser considerado de grau de risco 3 (três) e o relatório de risco 

deverá conter, além das exigências para empreendimentos de categorias de risco 2 (dois), 

também uma Análise de Vulnerabilidade  para um conjunto de cenários de acidente 

considerados razoavelmente prováveis e representativos dos principais cenários de acidente 

das instalações em questão (FEPAM, 2001).  

Empreendimentos na categoria de risco 4 (quatro), quando as curvas de vulnerabilidade 

de alguns efeitos físicos ultrapasse a distância de 500m, deverá ser realizada uma Análise 

Quantitativa de Risco completa, que será detalhada posteriormente (FEPAM, 2001). 

Licença de Operação (LO) - Deve ser solicitada antes de o empreendimento entrar em 

operação, pois é essa licença que autoriza o início do funcionamento da 

obra/empreendimento. Sua concessão está condicionada à vistoria a fim de verificar se todas 

as exigências e detalhes técnicos descritos no projeto aprovado foram desenvolvidos e 

atendidos ao longo de sua instalação e se estão de acordo com o previsto nas LP e LI. O prazo 

de validade é estabelecido, não podendo ser inferior a 4 (quatro) anos e superior a 10 (dez) 

anos (CONAMA, 1997). 

Para obtenção desta licença, os empreendimentos deverão apresentar recursos para o 

gerenciamento de riscos compatíveis com a categoria de risco, os empreendimentos de 

categorias de risco 1 (um) estão isentos de qualquer exigência adicional; os de categoria de 

risco 2 (dois) deverão apresentar um documento confirmando a implementação de todas as 

medidas de redução de riscos identificadas na APR; os de categoria de risco 3 (três) deverão 

apresentar um documento confirmando a implementação de todas as medidas de redução de 

riscos identificadas na APR e na Análise de Vulnerabilidade, bem como Plano de Ação de 

Emergência (PAE) que contemple os cenários avaliados na Análise de Vulnerabilidade; e os 

classificados na categoria de risco 4 (quatro) além dos documentos requeridos para os 

empreendimentos de categoria de risco 3 (três), deverão apresentar um Programa de 

Gerenciamento de Riscos. Além disto, estes empreendimentos poderão ser sujeitos a 

auditorias de risco (FEPAM, 2001). 

2.3.1 Outras Licenças e Autorizações 

No processo de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos são avaliadas 

e dimensionadas suas implicações e é demandada a apresentação, pelo empreendedor, de 
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autorizações específicas dos órgãos gestores, necessárias para a continuidade do processo de 

licenciamento.  

No caso de empreendimentos de prospecção, exploração e refinamento de petróleo, 

quem regula é a Agência Nacional de Petróleo – ANP, e que emite pareceres técnicos e 

orienta as concessionárias em casos específicos (CELAF, 2002). 

2.3.2 Estudos Adicionais 

A critério do IBAMA poderá ser solicitada a realização de estudos adicionais, 

incorporados ao EIA, para determinados tipos de empreendimentos, que são a Análise de 

Riscos e o Plano de Ação de Emergência que está, usualmente, associado à Análise de Riscos 

(CELAF, 2002). Todos esses estudos têm a intenção de minimizar os riscos existentes com a 

construção do empreendimento. 

2.4 Conceito de Riscos 

A partir da Segunda Guerra mundial, foi iniciada a modernização o qual proporcionou 

diversos avanços tecnológicos e, juntamente com os avanços, houve o surgimento de fatores 

como os riscos e os perigos. 

O risco se tornou um tópico de importância quase universal na modernidade, 

principalmente para os países altamente industrializados. Debates sobre riscos dominam das 

discussões sobre as de tecnologias, como a energia nuclear e a biotecnologia moderna. Risco 

é um conceito quase universal, embora existam enorme discrepâncias no caminho como os 

riscos são definidos, percebidos e mensurados (HAMPEL, 2006). 

Segundo CHRISTENSEN et al. (2003) existem dois entendimentos diferentes do 

conceito de risco. No primeiro, riscos expressa uma combinação de: probabilidade de 

conseqüência/efeito sobre os objetos a serem considerados; gravidade; medida da 

conseqüência/efeito em determinadas circunstâncias. Na segunda definição, risco é expresso 

pela probabilidade de ocorrer uma dada conseqüência/efeito de uma dada gravidade, em 

circunstâncias específicas. 

Conforme a Society for Risk Analysis (SRA) o risoc é definido como o potencial de 

realização de consquências adversas inesperadas à vida humana, à saúde, às propriedades ou 

ao meio ambiente, onde os ricos são geralmente estimados com base no valor esperado das 

conseqüências, obtido pela integração de distribuição de probabilidade condicional de um 
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evento com o produto dos valores das conseqüências deste evento, dado que ele ocorreu. 

(SRA, 2006).  

Hawes (2003) afirma que o risco é uma realidade inerente a todos os negócios, pois se 

relaciona à possibilidade de perda, de forma que os objetivos das organizações são o 

monitoramento e o gerenciamento de do risco a fim de obter o melhor balanço possível entre 

os riscos e os retornos financeiros. 

Na avaliação dos riscos industriais, Luria $ Aspinall (2003) conceituam risco como a 

probabilidade de um efeito específico ocorrer dentro de um período específico e sob 

circunstâncias determinadas. O risco pode ser sumarizado como uma função dependente de 

três variáveis: cenário si, probabilidade pi de ocorrência do cenário, e medidas xi das 

conseqüências do cenário, que é dada como R=(si;pi;xi) 

O risco é definido de uma forma abrangente por Hokstad & Steiro (2006), que o define 

como sendo a possibilidade de eventos ou ações humanas de provocarem consequências que 

afetem seres e objetos de valor para os indivíduos. 

Para a CETESB (2003) o risco é definido como a combinação entra a freqüência de 

ocorrência de um acidente e as suas conseqüências. Enquanto que para Faber & Stewart 

(2003), o risco de um evento pode ser tecnicamente definido pela probabilidade de ocorrência 

do evento multiplicada pela magnitudade estimada das conseqüências deste evento. 

De acordo com o AICHE (2000) o risco pode ser definido como uma medida de dano ao 

homem, de perda econômica e/ou de impacto ambiental, resultante da combinação entre a 

probabilidade (ou freqüência de ocorrência) e a magnitude da perda, dano ou impacto de um 

evento indesejado. 

Logo, a partir de uma Análise Quantitativa de Riscos (AQR) podemos reduzir o risco 

que é imposto às pessoas devido à implementação de uma determinada instalação ou 

atividade, quando necessário. 

2.5 Análise Quantitativa de Riscos (AQR) 

No Brasil, em particular no Estado de São Paulo, com a publicação da Resolução Nº 1, 

de 23/01/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que instituiu a 

necessidade de realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento de atividades modificadoras do meio 

ambiente, os estudos de análise de riscos passaram a ser incorporados nesse processo, para 

determinados tipos de empreendimentos, de forma que, além dos aspectos relacionados com a 
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poluição crônica, também a prevenção de acidentes maiores fosse contemplada no processo 

de licenciamento (CETESB, 2003). 

A metodologia da Análise Quantitativa de Risco (AQR) teve sua origem no 

desenvolvimento da indústria nuclear, e hoje é uma metodologia amplamente utilizada como 

ferramenta poderosa na avaliação do desempenho global de segurança, em especial nas 

indústrias nuclear e química (CAMACHO, 2004). 

A generalidade desta metodologia se mostrou útil na avaliação dos riscos relacionados à 

segurança das plantas de processo em geral, e em particular da indústria química 

(CAMACHO, 2004). 

A elaboração de uma AQR permite a identificação de cenários de acidentes e a 

estimativa numérica dos riscos, sendo também uma ferramenta poderosa na identificação das 

conseqüências de acidentes e as vulnerabilidades associadas à planta, avaliando o projeto e os 

riscos envolvidos na operação da planta. 

A AQR possibilita quantificar os riscos provenientes de uma instalação que utiliza 

substâncias perigosas, isto é, tóxicas, inflamáveis e/ou explosivas e que, portanto, possuem a 

potencialidade de causar danos (morte, ferimento, perda de estrutura, perda econômica, etc.) 

às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente.  

A AQR serve como ferramenta para avaliar os riscos existentes na instalação, e assim 

ajudar na decisão de escolha entre diferentes alternativas para redução desses riscos 

(CAMACHO, 2004). 

2.6 Desenvolvimento da Metodologia do Critério 

A metodologia do critério proposto baseia-se no seguinte princípio: 

―O risco de uma instalação industrial para a comunidade e para o meio ambiente, 

circunvizinhos e externos aos limites do empreendimento, está diretamente associado às 

características das substâncias químicas manipuladas, suas respectivas quantidades e à 

vulnerabilidade da região onde a instalação está ou será localizada‖. Então, a partir dessa 

metodologia, é verificada a necessidade ou não de se aplicar a Análise Preliminar de Riscos 

(CETESB, 2003). 

Segundo a CETESB (2003) para os empreendimentos listados a seguir, sempre deverá 

ser solicitada a elaboração de estudos de análise de riscos durante o processo de licenciamento 

ambiental, isto em função dos perigos existentes nessas atividades; assim, nesses 
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empreendimentos, não há a necessidade da aplicação do presente critério para a tomada dessa 

decisão. São eles: 

 Sistemas de dutos, externos às instalações industriais, destinados ao transporte de 

petróleo e seus derivados, gases ou outras substâncias químicas; 

 Plataformas de exploração de petróleo e/ou gás. 

Portanto, no presente trabalho é imprescindível a elaboração de uma análise quantitativa 

de riscos por se tratar de uma dutovia de transporte de petróleo e derivados. 

2.7 Etapas da AQR 

A avaliação do risco será realizada somente em relação à população externa, não 

contemplando, por exemplo, riscos à saúde e segurança dos trabalhadores ou danos às 

instalações. A avaliação do risco ambiental não será feita através dessa AQR.  

A metodologia da AQR é baseada nas seguintes etapas: 

- Caracterização do sistema a analisar; 

- Identificação de perigos e cenários acidentais; 

- Estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade; 

- Estimativa de freqüências de ocorrência dos acidentes; 

- Estimativa e avaliação de riscos; 

A Figura 2.1 representa a seqüência do desenvolvimento das etapas da metodologia até 

o gerenciamento de riscos. 
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Figura 2.1- Etapas para a elaboração de estudos de análise de riscos. 

Fonte: CETESB (2003). 
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2.7.1 Caracterização do sistema a analisar 

Para o IBAMA é necessária a elaboração da ficha de caracterização do 

empreendimento, que é o documento que apresenta os principais elementos que caracterizam 

o empreendimento e a sua área de inserção, fornecendo informações acerca da justificativa da 

implantação do projeto, porte, tecnologia, localização do empreendimento e principais 

aspectos ambientais envolvidos (CELAF, 2002). 

Esta é a etapa inicial do estudo em que são definidas as fronteiras, os objetivos e o 

escopo, que é importante para definir de forma clara os limites do presente estudo. São 

definidas a instalação ou a atividade cujos riscos devem ser analisados (SPOUGE, 1999). 

Segundo a CETESB (2003) a caracterização do empreendimento deve ser analisada em 

relação à localização e descrição física e geográfica da região, distribuição populacional da 

região; descrição física e lay-out da instalação, em escala; características climáticas e 

meteorológicas da região; substâncias químicas utilizadas identificadas através de 

nomenclatura oficial e número CAS (registro formulado pela American Chemical Society); 

descrição do processo e rotinas operacionais; apresentação de plantas baixas das unidades e 

fluxogramas de processos, de instrumentação e de tubulações; sistemas de proteção e 

segurança.  

2.7.2 Identificação de perigos e cenários acidentais 

Em seguida, a identificação de perigos consiste em uma análise qualitativa dos 

eventuais acidentes que possam ocorrer e tem como objeto a identificação de todos os eventos 

iniciadores de acidente, uma avaliação qualitativa das conseqüências e suas severidades, a 

consolidação dos cenários acidentais e finalmente uma hierarquização qualitativa dos riscos 

associados. Existem várias técnicas formais para isso, que são úteis em seu próprio direito de 

dar uma apreciação qualitativa do alcance e magnitude dos riscos e indicar medidas de 

mitigação apropriadas (SPOUGE, 1999).  

Diversas técnicas analíticas têm sido utilizadas para a identificação de perigos para 

cenários acidentais, dentre elas: Análise histórica, Análise Preliminar de Riscos (APR), 

Análise de Perigo e Operabilidade (HAZOP), Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA), 

Análise E SE, etc. (FEPAM, 2001). 

A análise quantitativa de Risco AQR é realizada principalmente a partir da aplicação 

da técnica de Análise Preliminar de Riscos (APR), a qual basicamente consiste primeiramente 

em caracterizar o empreendimento e a região, posteriormente identificar os perigos e 
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caracterizar a substância em estudo, para assim dar continuidade ao estudo completo da 

quantificação dos riscos (AICHE, 2000). 

2.7.2.1 Análise Preliminar de Riscos (APR) 

Análise preliminar de perigo (PHA), também conhecida como Análise Preliminar de 

Riscos (APR) é uma técnica amplamente utilizada nos E.U.A. para os estudos de segurança 

industrial. O objetivo é identificar, nos termos gerais, os acidentes potenciais associados a 

uma instalação, que podem ser ocasionados por eventos indesejáveis (ANDREWS & MOSS, 

2002). 

A APR é uma técnica que pode ser utilizada em instalações na fase inicial de 

desenvolvimento, nas etapas de projeto ou mesmo em unidades já em operação, permitindo, 

nesse caso, a realização de uma revisão dos aspectos de segurança existentes (CETESB, 

2003). 

Trata-se essencialmente de uma técnica qualitativa que envolve uma análise 

disciplinada da seqüência de eventos que podem transformar um perigo potencial em um 

acidente. A APR inclui sugestões de medidas para a redução das freqüências e/ou 

conseqüências dos cenários acidentais. As possíveis conseqüências do acidente são então 

consideradas em conjunto com as medidas corretivas, que poderiam contribuir para a sua 

prevenção (ANDREWS & MOSS, 2002). 

Segundo o CEPRAM (2009) a realização da Análise Preliminar de Riscos é composta 

das seguintes etapas: 

- Subdivisão da instalação em diversos módulos de análise; 

- Definição das fronteiras do sistema; 

- Determinação dos produtos perigosos existentes no sistema e suas condições de 

processo e/ou estocagem; 

- Preenchimento das planilhas de APR em reuniões do grupo de análise; 

- Análise dos resultados e preparação do relatório conclusivo. 

Na APR devem ser identificados os perigos, as causas e os efeitos (conseqüências) e as 

categorias de severidade correspondentes, bem como as observações e recomendações 

pertinentes aos perigos identificados, devendo os resultados ser apresentados em planilha 

padronizada (CETESB, 2003). A Figura 2.2 apresenta um exemplo de planilha para a 

realização da APR utilizado pelo Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem 

Ambiental- CEERMA, da Universidade Federal de Pernambuco. 
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Análise Preliminar de Risco (APR) 

Unidade: Sistema:  Trecho:  

Referência:  Data:  Revisão:  

Perigos 

Identificados 

Causas 

Prováveis 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção/Salvaguardas 

C

Cat. 

Freq. 

C

Cat. 

Sev. 

a

Cat. 

Risco 

Recomendações / 

Observações 
Cenário 

                  

Figura 2.2- Modelo de Análise Preliminar de Risco utilizado pelo CEERMA. 

A seguir será aprestada a descrição das informações a serem preenchidas segundo o 

modelo aprestado acima: 

1. Unidade: Identifica a unidade do empreendimento; 

2. Sistema: Função específica de um conjunto de equipamentos, acessórios e 

tubulações dentro da unidade; 

3. Trecho: Identifica o trecho contido no cenário analisado, com suas delimitações; 

4. Referência: Identificação dos documentos utilizados para elaboração da APR; 

5. Data: Data da elaboração da APR em seu estado final, após a última revisão; 

6. Revisão: Indica a quantidade de vezes que a APR teve que passar por uma revisão 

por requerimento da empresa ou do órgão pertinente; 

7. Perigos Identificados: são os eventos acidentais que apresentam a possibilidade de 

causar danos às instalações, pessoas ou meio ambiente. Contém identificação do 

fluido como inflamável e/ou tóxico, respectiva temperatura e pressão; 

8. Causas Prováveis: devem ser apontadas as causas dos eventos acidentais, inclusive 

erros humanos, como fissura ou ruptura em determinada linha ou equipamento; 

9. Efeitos Possíveis: Possíveis efeitos físicos oriundos do evento, como queimaduras, 

incêndio em poça, BLEVE. 

10. Modo de Detecção/Salvaguardas: Detecção da ocorrência do evento iniciador 

através de instrumentação ou detecção humana. 

11. Categoria de Freqüência: Os cenários acidentais devem ser classificados em 

categorias qualitativas de freqüência; as categorias de freqüência não são totalmente 

padronizadas, mas o seu número não deve ser inferior a quatro, indo da categoria 

"extremamente remota" até a categoria "freqüente", conforme a Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Categoria de Freqüência de Ocorrência dos Cenários. 

Categoria Descrição 

A 

Extremamente Remota 

Conceitualmente possível, mas extremamente improvável na vida 

útil da instalação. Sem referências históricas. 

B 

Remota 

Não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação, apesar de 

haver referências históricas. 

C 

Pouco Provável 
Possível de ocorrer até uma vez durante a vida útil da instalação. 

D 

Provável 

Esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida útil da 

instalação. 

E 

Freqüente 
Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida útil da instalação. 

Fonte: PETROBRAS (2008). 

12. Categoria de Severidade: Os cenários acidentais devem ser classificados em 

categorias qualitativas de severidade; as categorias de severidade não são totalmente 

padronizadas, mas o seu número não deve ser inferior a quatro, indo da categoria 

"desprezível" até a categoria "catastrófica". Deve-se tomar por base que um cenário 

catastrófico implica na possibilidade de morte de uma ou mais pessoas. A 

classificação do evento quanto à severidade é demonstrado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Categoria de Severidade dos Perigos Identificados 

Categoria Descrição 

I 

Desprezível 

Sem lesões, ou no máximo casos de primeiros socorros, sem 

afastamento. 

II 

Marginal 

Lesões leves em empregados e terceiros. Ausência de lesões 

extramuros. 

III 

Crítica 

Lesões de gravidade moderada em pessoas intramuros. Lesões leves 

em pessoas extramuros. 

IV 

Catastrófica 

Provoca morte ou lesões graves em 1 ou mais pessoas intra ou 

extramuros. 

Fonte: PETROBRAS (2008). 

13. Categoria do Risco: Indicação qualitativa do nível de risco de cada cenário, 

resultado do cruzamento das categorias de Freqüência e de Severidade, conforme 

ilustrado na Figura 2.3. O risco é qualificado como Tolerável (T), Moderado (M) ou 

Não Tolerável (NT). Devem ser considerados métodos alternativos para redução da 

probabilidade de ocorrência e de conseqüências. A descrição do nível de controle 

necessário em cada categoria de risco é apresentada na Tabela 2.3. 
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Figura 2.3- Matriz de Classificação de Risco – Freqüência x Severidade 

Fonte: PETROBRAS (2008). 

 

Tabela 2.3 - Legenda da Matriz de Classificação dos Riscos 

Categoria de Risco Descrição do nível de controle necessário 

Tolerável (T) Não há necessidade de medidas adicionais, sendo a monitoração 

necessária e suficiente para garantir que os controles sejam mantidos 

Moderado (M) Devem ser avaliados controles adicionais, objetivando redução dos 

riscos e realizando a implementação daqueles considerados 

praticáveis 

Não Tolerável (NT) É uma indicação de que os controles existentes são insuficientes. 

Métodos alternativos devem ser considerados para reduzir a 

probabilidade de ocorrência e as conseqüências, de forma a reduzir os 

riscos da região.  
Fonte:PETROBRAS (2008). 

14. Recomendações/observações: As recomendações de medidas preventivas ou 

mitigadores devem ser propostas tanto no sentido preventivo quanto no corretivo, de 

modo a diminuir a freqüência e/ou severidade do cenário. 

15. Cenário: atribui um número seqüencial a cada um dos cenários, não só como 

referência no texto do relatório, mas também para facilitar o desdobramento de um 

cenário em vários, simultâneos, ou em uma seqüência (efeito dominó). Deve haver 

um destaque para os cenários acidentais cujos efeitos possam fazer-se sentir fora da 

instalação. 

Identificados os perigos da instalação em estudo, as hipóteses acidentais consideradas 

devem ser claramente descritas, os quais deverão ser estudados detalhadamente nas etapas 

posteriores do trabalho. Para tanto, deve-se estabelecer o critério considerado para a escolha 

das hipóteses acidentais consideradas relevantes, levando-se em conta a severidade do dano 

decorrente da falha identificada (CETESB, 2003). 
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2.7.2.2 Análise de Perigo e Operabilidade (HAZOP) 

A técnica denominada de análise de perigos e operabilidade (HAZOP) tem o objetivo de 

identificar os perigos e os problemas de operabilidade, isto é, os desvios (anomalias) dos 

parâmetros de processo, identificando suas causas e conseqüências (CETESB, 2003). 

A melhor etapa para realizar a HAPOZ é na fase final do projeto, quando os 

fluxogramas de engenharia e de processo da instalação estão disponíveis, pois ainda é 

possível alterar o projeto sem grandes prejuízos. Entretanto, a análise de perigo e 

operabilidade pode ser utilizada em qualquer fase da vida útil da instalação. 

A técnica HAZOP pode ser usada para a revisão de segurança, onde trata a segurança 

dos operadores, público externo e do meio ambiente, como também nos problemas de 

operação que, apesar de não oferecer um perigo imediato, podem acarretar perda de produção 

e na qualidade final do produto. 

A elaboração de um HAPOZ precisa de conhecimentos específicos sobre a operação da 

planta, pois ele busca identificar as causas de desvios operacionais como também suas 

conseqüências, e a partir daí serem propostas medidas que solucionem o problema 

(CEPRAM, 2009). 

Esta metodologia é fundamentada em um procedimento, em que um grupo analisa um 

processo e cria perguntas de maneira estruturada e sistemática através de um conjunto de 

palavras guias, que estão apresentados na Tabela 2.4 e na Tabela 2.5. 

Tabela 2.4 – Tipos de desvios associados com as palavras guia. 

Palavra-guia Significado 

Não Negação da intenção de projeto 

Menor Diminuição quantitativa 

Maior Aumento quantitativo 

Parte de Diminuição qualitativa 

Bem como Aumento qualitativo 

Reverso Oposto lógico da intenção de projeto 

Outro que Substituição completa 

Fonte: CEPRAM (2009). 
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Tabela 2.5 - Parâmetros, palavras-guia e desvios 

Parâmetro Palavra-guia Desvio 

FLUXO Nenhum 

Menor 

Maior 

Reverso 

Também 

Nenhum fluxo 

Menos fluxo 

Mais fluxo 

Fluxo reverso 

Contaminação 

PRESSÃO Menor 

Maior 

Menos pressão 

Mais pressão 

TEMPERATURA Menor 

Maior 

Menos temperatura 

Mais temperatura 

NÍVEL Menor 

Maior 

Nível baixo 

Nível alto 

VOLUME Menor 

Maior 

Volume menor 

Volume maior 
FONTE: CEPRAM (2009) 

Esta técnica de identificação de desvios consiste em buscar as causas destes possíveis 

desvios em vários processos, como temperatura, vazão, pressão e composição, em diferentes 

postos do sistema, que são denominados de nós. A busca destes desvios é realizada através da 

aplicação sistemática de uma lista de palavras guias ilustradas nas Tabelas 5 e 6, juntamente 

com o tipo de desvio considerado. 

Segundo a CETESB (2003) os principais resultados obtidos do HAZOP são: 

1. Identificação de desvios que conduzem a eventos indesejáveis; 

2. Identificação das causas que podem ocasionar desvios do processo; 

3. Avaliação das possíveis conseqüências geradas por desvios operacionais; 

4. Recomendações para a prevenção de eventos perigosos ou minimização de possíveis 

conseqüências. 

Para facilitar a análise, divide-se a unidade em sistemas e subsistemas, onde se 

escolherá um ponto no subsistema a ser analisado, de se denominará nó. 

Para a realização da análise deverá ser utilizada a planilha apresentada na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 – Planilha utilizada para Estudo de Perigos e Operabilidade 

Análise de Perigos e Operabilidade - HAZOP 

Empreendimento Área 

Elaborado por: Referências Data 

Desvio Causa Salva-

Guardas 

Efeito Categoria 

Frequência 

Categoria 

Severidade 

Categoria 

Risco 

Recomendações 

e sugestões 

Nº de 

Cenário 

         

Fonte: CEPRAM (2009). 
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A seguir serão descritos resumidamente os conteúdos de cada uma das colunas da 

planilha, ou seja, os conceitos de cada um dos itens que a define. 

1ª coluna: Desvio - Identificar todos os desvios para o sistema em estudo. 

2ª coluna: Causas - São as causas que podem acarretar o desvio, podendo envolver tanto 

falhas intrínsecas de equipamentos (vazamentos, rupturas, falhas de instrumentação, entre 

outros) como erros humanos de operação e de manutenção. 

3ª coluna: Salvaguardas existentes - identificar as salvaguardas existentes, relacionados 

tanto com as causas identificadas como com os efeitos relatados, que possam significar 

redução na freqüência e severidade dos cenários em análise. São exemplos de fatores 

atenuantes a existência de procedimentos de operação, sistemas de proteção como detectores 

de gás e chama. 

4ª coluna: Efeito - identificar os efeitos ou as conseqüências esperados em decorrência 

do perigo. 

5ª coluna: Freqüência - Um cenário de acidente é definido como o conjunto formado 

pelo perigo identificado, suas possíveis causas e cada um dos seus efeitos. Cada cenário de 

acidente identificado é classificado de acordo com a sua categoria de freqüência, a qual 

fornece uma indicação qualitativa da freqüência esperada de ocorrência. Esta coluna deverá 

ser preenchida de acordo com as categorias de freqüência, estabelecidas na Tabela 2.1. 

6ª coluna: Severidade - Os cenários de acidente são classificados em categorias de 

severidade, as quais fornecem uma indicação qualitativa do grau de severidade das 

conseqüências de cada um dos cenários identificados. Esta coluna deverá ser preenchida de 

acordo com as categorias de severidade, estabelecidas na Tabela 2.2. 

7ª coluna: Risco - Combinando-se as categorias de freqüência com as de severidade 

obtêm-se as categorias de risco, conforme Matriz de Risco na Figura 2.3. 

8ª coluna: Recomendações e Sugestões – Recomendações e sugestões propostas pela 

equipe de realização do HAZOP, pertinentes aos perigos identificados que promovam a 

redução da freqüência e/ou severidade dos cenários se necessária, tanto para prevenção quanto 

para correção dos mesmos. 

9ª coluna: Numero do cenário - Atribuir um número seqüencial a cada um dos cenários, 

não só como referência no texto do relatório, mas também para facilitar o seu desdobramento 

ou identificação nos estudos complementares. 

Após a escolha do nó, especifica-se o parâmetro, que é a variável do processo (vazão, 

fluxo, pressão...), aplica-se a palavra-guia, verificando quais os possíveis desvios daquele nó. 
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Para cada desvio, que consiste na combinação da palavra guia com o parâmetro (ex: menos 

fluxo), identifica-se suas possíveis causas, os salvaguardas existentes e os riscos. Por fim, 

devem-se sugerir medidas para eliminar as causas dos desvios ou minimizar suas 

conseqüências. 

2.7.3 Avaliação das conseqüências dos acidentes - Estimativa dos efeitos físicos e 

análise de vulnerabilidade. 

A análise de vulnerabilidade dever ser realizada para o conjunto dos cenários 

classificados na APR como pertencentes às categorias de severidade (conseqüências) crítica e 

catastrófica, ou seja, aqueles cenários com maior potencial de causar danos às instalações, 

populações circunvizinhas e ao meio ambiente (FEPAM, 2001).  

A estimativa dos efeitos físicos deve ser realizada através da aplicação de modelos 

matemáticos que representem os fenômenos em estudo, esses modelos deverão simular a 

ocorrência de liberações de substâncias inflamáveis e tóxicas, de acordo com os diferentes 

tipos de acidentes. 

Deve-se ressaltar que todos os dados utilizados na realização das simulações deverão ser 

acompanhados das respectivas memórias de cálculo, destacando-se, entre outros, os cálculos 

das taxas de vazamento, as áreas de poças e as massas das substâncias envolvidas nas 

dispersões e explosões de nuvens de gás ou vapor (CETESB, 2003). 

2.7.3.1 Condições Atmosféricas 

Para a realização dos estudos de análise de riscos deverão ser utilizados dados 

meteorológicos reais do local em estudo, devendo-se considerar, no mínimo, os valores dos 

últimos três anos, como: 

- Velocidade do vento, temperatura ambiente, pressão atmosférica e umidade relativa do 

ar: adotar a média para o período diurno e noturno; 

- Categoria de estabilidade atmosférica (Pasquill): adotar aquelas compatíveis com as 

velocidades de vento para os períodos diurno e noturno, de acordo com a Tabela 2.7; 

- Direção do vento: adotar pelo menos oito direções com suas respectivas 

probabilidades de ocorrência; 

- Rugosidade da superfície. 

A temperatura do solo deverá ser considerada como sendo de 5°C acima da temperatura 

ambiente (CETESB, 2003). 
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Tabela 2.7 - Categorias de estabilidade em função das condições atmosféricas 

Velocidade Período diurno Período noturno 

do vento (V) Insolação Nebulosidade 

a 10 m (m/s) Forte Moderada Fraca Parcialmente 

encoberto 

Encoberto 

V  2 A A – B B F F 

2 < V  3 A – B B C E F 

3 < V  5 B B – C C D E 

5 < V  6 C C – D D D D 

 V > 6 C D D D D 
A – extremamente instável; B – moderadamente instável; C – levemente instável; D – neutra; E – levemente 

estável; F – moderadamente estável. 

Fonte: CETESB (2003). 

2.7.3.2 Topografia 

Segundo a CETESB (2003) o parâmetro relacionado com a topografia de uma região é 

denominado rugosidade da superfície do solo, o que considera a presença de obstáculos, tais 

como aqueles encontrados em áreas urbanas, industriais ou rurais. 

Os valores típicos de rugosidade para diferentes superfícies deverão ser adotados são: 

- superfície marítima: 0,06; 

- área plana com poucas árvores: 0,07; 

- área rural aberta: 0,09; 

- área pouco ocupada: 0,11; 

- área de floresta ou industrial: 0,17; 

- área urbana: 0,33. 

2.7.3.3 Tempo de Vazamento 

Com relação ao tempo de duração de um vazamento, o instantâneo caracteriza-se por 

ser uma liberação que ocorre num curto espaço de tempo, normalmente, rupturas catastróficas 

são consideradas como vazamentos instantâneos. Já os vazamentos contínuos têm uma 

liberação mais duradoura quando comparados aos instantâneos e podem ter sido gerados por 

uma ruptura de uma tubulação de alimentação e de distribuição, seja de gás ou de líquido, 

tendo sua massa liberada dependente do tempo de duração entre o início do vazamento, 

detecção e término, seja por esgotamento ou estancamento por uma válvula de controle. 

(AICHE, 2000). 

O TNO – Pruple Book (2005) estabelece valores padrões como diretrizes para o tempo 

de detecção do vazamento mais o tempo de operação do sistema de bloqueio, o que determina 
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o tempo total de vazamento. Para isso, três diferentes tipos de sistemas de bloqueio são 

distinguidos: 

Sistema de bloqueio automático: a detecção do vazamento e o fechamento das válvulas 

de bloqueio são completamente automáticos. Nenhum operador humano é necessário, o tempo 

de vazamento são dois minutos. 

Sistema de bloqueio a controle remoto: a detecção do vazamento é completamente 

automática. A detecção resulta num sinal numa sala de controle, onde um operador valida o 

sinal e fecha as válvulas de bloqueio através de uma chave, o tempo de vazamento são dez 

minutos. 

Sistema de bloqueio manual: a detecção do vazamento é completamente automática. A 

detecção resulta num sinal numa sala de controle, onde um operador valida o sinal, vai para o 

local das válvulas de bloqueio e fecha-as manualmente, o tempo de vazamento são trinta 

minutos. 

2.7.3.4 Distâncias a serem consideradas 

Para cada cenário acidental estudado as distâncias a serem apresentadas deverão sempre 

ser consideradas a partir do ponto onde ocorreu a liberação da substância (CETESB, 2000). 

Para os cenários envolvendo incêndios, tais como BLEVE, incêndio em poça (pool fire) 

e jato de fogo (jet fire), as distâncias consideradas são aquelas correspondentes ao nível de 

radiação térmica Q = 12,5 kW/m² , Q = 37,5 kW/m². 

Já no caso de incêndio em nuvem (flash fire), a distância de interesse será aquela 

atingida pela nuvem de concentração referente ao Limite Inferior de Inflamabilidade (LII).  

Portanto, o envelope da chama de um incêndio em nuvem é igual ao LII no momento da 

ignição. 

Para o evento de explosão de nuvem de vapor, o modelo de cálculo da explosão 

utilizado fornecerá a informação da distância para os níveis de 0,1 bar e 0,3 bar de 

sobrepressão, acrescida da distância equivalente ao ponto médio da nuvem de vapor. 

2.7.3.5 Área de Poça 

Segundo a CETESB (2003) a superfície da poça deverá ser aquela equivalente à área 

delimitada pelo dique, nos reservatórios que existam bacias de contenção, desde que a 

quantidade de substância envolvida no vazamento seja suficiente para ocupar todo esse 

volume. 
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2.7.3.6 Cálculo da Vulnerabilidade 

O cálculo da vulnerabilidade é baseado na liberação e dispersão de substâncias 

perigosas no ambiente. Esta seção vai descrever os modelos matemáticos para determinar a 

probabilidade de morte devido à exposição a substâncias perigosas, bem como a fração da 

população para a qual a exposição é fatal (TNO – Purple Book, 2005). 

Serão utilizados dois parâmetros para expressar os efeitos letais:  

- A probabilidade de morte PE, que indica a probabilidade de um indivíduo morrer pela 

exposição. Assume-se que o indivíduo está fora de casa (outdoors) e desprotegido. Esse 

parâmetro será usado no cálculo do Risco Individual. 

- A fração da população morrendo FE, que indica a fração da população morrendo numa 

certa localidade devido à exposição. Pelo menos parte da população é protegida por estar 

dentro de casa (indoors) e usar roupas de proteção. Por esse motivo, dois valores são usados, 

FE,in e FE,out, para denotar, respectivamente, frações da população morrendo dentro e fora de 

casa. Os parâmetros FE,in e FE,out, serão usados no cálculo do Risco Social. 

Uma forma de obter a probabilidade de morte para eventos com vazamento de 

substâncias tóxicas é com a aplicação do modelo de vulnerabilidade de Eisenberg. Este é um 

modelo que faz uso da equação matemática conhecida como Probit (LEES, 1980). 

Probit são funções usadas para calcular a probabilidade de morte devido a substâncias 

tóxicas e exposição ao calor de radiação em uma dada exposição TNO – Purple Book (2005). 

As equações representam uma relação entre a intensidade do efeito causador do dano e a 

variável de Probit (Probability Unit), onde está diretamente ligada à probabilidade de 

observação do dano (AICHE, 2000) 

O cálculo do Risco Individual e do Risco Social envolve o cálculo da probabilidade de 

morte de um indivíduo exposto a um determinado impacto, ou seja, vulnerável. A relação 

entre a probabilidade de um efeito, P, e a sua função probit correspondente, Pr, é dada por: 

2

5Pr
15,0 erfP                                                                                               (2.1) 

Onde: 

                                                                                               (2.2) 

Para uso prático, com o valor da probabilidade de um efeito, P, é possível encontrar o 

resultado da sua probit correspondente, Pr, que já foram relacionadas, de acordo com a Tabela 

2.8. 
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Tabela 2.8 – PROBIT em função da Probabilidade de Morte 

P 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0 - 2.67 2.95 3.12 3.25 3.36 3.45 3.52 3.59 3.66 

0.1 3.72 3.77 3.82 3.87 3.92 3.96 4.01 4.05 4.08 4.12 

0.2 4.16 4.19 4.23 4.26 4.29 4.33 4.36 4.39 4.42 4.45 

0.3 4.48 4.50 4.53 4.56 4.59 4.61 4.64 4.67 4.69 4.72 

0.4 4.75 4.77 4.80 4.82 4.85 4.87 4.90 4.92 4.95 4.97 

0.5 5.00 5.03 5.05 5.08 5.10 5.13 5.15 5.18 5.20 5.23 

0.6 5.25 5.55 5.58 5.61 5.64 5.67 5.71 5.74 5.77 5.81 

0.7 5.52 5.55 5.58 5.61 5.64 5.67 5.71 5.74 5.77 5.81 

0.8 5.84 5.88 5.92 5.95 5.99 6.04 6.08 6.13 6.18 6.23 

0.9 6.28 6.34 6.41 6.48 6.55 6.64 6.75 6.88 7.05 7.33 

Fonte: TNO – Purple Book (2005) 

 

Com o valor da função Probit, encontrada na Tabela 2.8, faz-se o cálculo da 

vulnerabilidade de acordo com os cenários acidentais analisados.  

De acordo com o TNO – Purple Book (2005), a probabilidade de morte, PE, e as 

respectivas frações de pessoas morrendo dentro e fora de casa, FEin e FEout, no caso de 

exposição à BLEVE, Jato de Fogo ou Incêndio em Poça é dada pela Figura 2.4. A 

probabilidade de morte devido à exposição à radiação térmica é calculada com o uso da 

função Probit e a relação da Tabela 2.8. 

 

Figura 2.4 - Cálculo da probabilidade de morte e das respectivas frações de população morrendo 

indoors e outdoors para a exposição a um BLEVE, incêndio de poça ou Jato de Fogo. A função probit para 

radiações térmicas é f(Q, t). Adaptado de (CPR18E, 2005). 
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A função Probit para morte devido à radiação térmica é dada por: 

Pr = -36,38 + 2,56 x ln(Q
4/3

x t)                                                                                    (2.3) 

Onde,  

Pr = Probit correspondente a probabilidade de morte 

Q = Radiação Térmica (W/m²) 

t = Tempo de exposição (s) 

2.7.4 Estimativa de freqüências de ocorrência dos acidentes 

Os riscos do empreendimento deverão ser calculados, nas instalações em que os efeitos 

físicos extrapolem os limites da empresa e possam afetar pessoas, para isso deverão ser 

estimadas as freqüências de ocorrência dos cenários acidentais identificados (CETESB, 

2003). 

As freqüências de ocorrência dos cenários acidentais poderão ser estimadas através de 

registros históricos constantes de bancos de dados ou de referências bibliográficas. De acordo 

com a complexidade da instalação em análise, pode haver a necessidade de ser utilizada a 

Análise por Árvores de Falhas (AAF) para a estimativa das freqüências (CETESB, 2003). 

Para cada evento iniciador, deverão ser avaliadas as freqüências de ocorrência dos 

diversos cenários de acidente capazes de ocorrer após um dado evento iniciador. Estes 

cenários envolvem desde falhas de eventuais sistemas de segurança que venham a ser 

demandados em cada caso, até as diferentes direções e faixas de velocidade do vento e as 

possibilidades de ignição imediata e retardada (FEPAM, 2001; CEPRAM, 2009) 

A análise da árvore de falhas é um processo estruturado que identifica as causas 

potenciais de falha do sistema. A árvore de falhas ilustra as interações entre os diversos 

eventos usando portas lógicas, e mostra como os acontecimentos podem levar a falha do 

sistema, ou seja, o evento de topo. O evento de topo é uma situação crítica que faz com que 

falha no sistema e a ocorrência do evento topo são descritas em termos de ocorrência ou não 

ocorrência de outros eventos (LINDHE et al., 2009)  

No caso de dutos, a estimativa das freqüências de ocorrência de uma determinada 

tipologia acidental (flashfire, UVCE, dispersão, etc.), normalmente expressa em 

ocorrências/km.ano, deverá considerar as distâncias correspondentes às curvas de 

probabilidade de 50% e 1% de fatalidade para os diversos trechos do duto, estabelecidas a 

partir de condições operacionais médias (pressão, vazão, temperatura). Dessa forma, no 

cálculo da freqüência deverá ser levada em consideração a extensão do trecho em questão, 
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não devendo, portanto, ser adotada a extensão total do duto ou o intervalo entre válvulas 

(CETESB, 2003). 

2.7.5 Estimativa e avaliação de riscos 

A estimativa e a avaliação de risco são realizadas através da combinação de freqüência 

de ocorrência das hipóteses de acidentes e as suas respectivas conseqüências, em termos de 

danos ao homem.  

Pode-se expressar o risco de diferentes formas segundo o objetivo do estudo em 

questão, mas geralmente os riscos são expressos pelo risco social e o risco individual. O 

primeiro deverá ser apresentado sob a forma de curvas F-N e o risco individual deverá ser 

indicado sob a forma de contornos de iso-risco (FEPAM, 2001).  

A expressão do risco nessas duas formas tem uma utilidade ao se avaliar o 

empreendimento, pois o Risco Individual expressa à segurança intrínseca da instalação, 

considerando o risco para um indivíduo, e o Risco Social por considerar o número de pessoas 

expostas aos efeitos dos acidentes em que elas estarão expostas, completa o anterior, na 

medida em que associa a vulnerabilidade do local, em termos de concentração de pessoas, 

onde a instalação opera ou irá operar. 

2.7.5.1 Definição da célula 

De acordo com o TNO - Purple Book (2005) o cálculo do risco individual e do risco 

social começam com a definição da célula sob a área de interesse. O risco individual deverá 

ser calculado no centro de cada célula separadamente. O tamanho da célula deverá ser 

pequeno o bastante de modo que o risco individual no ponto-centro não varie 

significativamente, em relação aos outros pontos da célula. 

Em seguida tem que determinar a população existente dentro de cada célula da grade, e 

a população está distribuída uniformemente por toda a quadrícula. 

Finalmente, a probabilidade de ignição é atribuída a cada célula da grade. Todas as 

fontes de ignição na célula são combinadas em uma única fonte de ignição, situados no centro 

da célula. 

2.7.5.2 Risco Social 

Segundo a CETESB (2003) risco social refere-se ao risco para um determinado grupo 

de pessoas constituído pela comunidade, exposta aos danos decorrentes de um ou mais 

cenários acidentais em unidades industriais ou instalações em análise. 
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A apresentação do risco social é expressa através da curva F-N, obtida por meio da 

plotagem dos dados de freqüência acumulada do evento final, em geral expressa em base 

anual, e seus respectivos efeitos representados em termos de número de vítimas fatais, a qual 

permite avaliar os riscos para a comunidade circunvizinha à instalação exposta ao efeito 

indesejado (CETESB, 2003). 

O cálculo do risco social envolve a combinação do evento inicial, da direção do vento 

e do evento de ignição (para substâncias inflamáveis). Para cada combinação calcula-se o 

número esperado de mortes na área da célula definida. Por conseguinte, o número esperado de 

mortes em todas as células, N, é calculado para cada combinação do evento inicial, da direção 

do vento e do evento de ignição separadamente. Finalmente, a freqüência acumulada de se ter 

mais de N mortes é determinada, podendo-se plotar mais um ponto na curva F-N. Dessa 

forma, para vários valores de N, pode-se construir a curva TNO - Purple Book (2005). 

O método para calcular o risco social é descrito a partir do TNO - Purple Book, 2005. 

Os vários passos no procedimento para o cálculo são: 

1. Selecionar: 

- um evento inicial, S, com frequência fS (y
-1

) 

- uma direção do vento, k, com probabilidade condicional Pk 

- um evento de ignição, i, com probabilidade de ocorrência Pi  (apenas para substâncias 

inflamáveis) 

2. Selecionar uma célula e definir o número populacional na célula, Ncell. 

3. Calcular a fração de mortes, Fd, na célula, dado o evento inicial, a direção do vento e 

o evento de ignição. A altura de referências para o cálculo dos efeitos é igual a 1 metro. 

4. Calcular o número esperado de mortes na célula, ∆NS,k,i, dado o evento inicial, a 

direção do vento e o evento de ignição. 

celldikS
NFN

,,
                                                                                                     (2.4) 

O número esperado de mortes na célula não é necessariamente um número inteiro. 

5. Repetir passos 2 a 4 para todas as células. Calcular a contribuição de todas as células 

para o total de número de mortes, NS,k,i, para o evento inicial S, a direção do vento k e o 

evento de ignição i. 

ikSikS
NtodagradeN

,,,,
                                                                                     (2.5) 

6. Calcular a freqüência, fS,k,i, da combinação do evento inicial S, a direção do vento k e 

o evento de ignição i. 
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ikSikS
PPff

,,
                                                                                                       (2.6) 

7. Repetir o cálculo dos passos 1 a 6 para todos os eventos iniciais, direções do vento e 

eventos de ignição. A curva F-N é agora construída pela freqüência acumulada de todas as 

freqüências fS,k,i para as quais NS,k,i é maior ou igual a N: 

ikS

ikS
fFN

,,

,,
    NN

ikS ,,
                                                                                      (2.7) 

2.7.5.2.1 População Indoors e Outdoors 

Para o cálculo do Risco social é necessário saber a população presente na célula em 

questão. Logo, este parâmetro deve ser determinado, bem como a fração da população 

indoors e outdoors existentes no empreendimento. 

O TNO – Purple Book (2005) cita que pelo menos parte da população é protegida por 

estar dentro das residências ou usar vestimentas de proteção. Portanto, as frações da 

população presente fpop, in e fpop, out, devem ser determinadas. Valores padrões são dados na 

Tabela 2.9. Os valores são válidos para áreas residenciais e industriais, a menos que outras 

informações estejam disponíveis. 

Tabela 2.9 - fração da população presente indoors (f pop, in) e outdoors (f pop, out) para os períodos do dia 

(8:00 - 18:30) e da noite (18:30 - 8:00). 

Período fpop, in fpop, out 

Dia 0,93 0,07 

Noite 0,99 0,01 

Fonte: (TNO – Purple Book, 2005) 

2.7.5.3 Risco Individual 

O risco individual pode ser definido como sendo a freqüência esperada, normalmente 

expressa em base anual, a que um indivíduo situado numa determinada posição em relação às 

instalações em análise, venha a sofrer certo dano, em geral fatalidade, em decorrência de 

acidentes que eventualmente venham a ocorrer nessas instalações (CETESB, 2003). 

Por ser difícil avaliar certos danos mais subjetivos e para os quais não existem dados 

estatísticos, os danos individuais são estimados em termos de danos irreversíveis ou 

fatalidades. Eles podem ser estimados para um indivíduo que esteja mais exposto a um perigo, 

para um grupo de pessoas ou para a média de pessoas presentes na zona de efeito (CETESB, 

2003).  
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O risco individual é, comumente, representado por meio dos contornos de risco. No 

caso de estudos de risco em dutos é bastante usual a expressão do risco individual sob a forma 

de perfil de risco, o qual fornece, em forma de gráfico, os níveis de risco em diferentes 

distâncias, a partir do eixo central do duto (ITSEMAP, 2007). 

Os contorno de iso-risco permite uma análise sobre a distribuição espacial dos níveis de 

risco nas regiões circunvizinhas a instalação sob análise.  

O risco individual total num determinado ponto pode ser calculado pela somatória de 

todos os riscos individuais nesse ponto, conforme apresentado a seguir: 

n

i

iyxyx
RIRI

1

,,,
                                                                                                          (2.8) 

Onde: 

RIx,y  = risco individual total de fatalidade no ponto x,y; (chance de fatalidade por ano 

(ano
-1

)) 

RIx,y,i = risco de fatalidade no ponto x,y devido ao evento i; (chance de fatalidade por 

ano (ano
-1

)) 

n = número total de eventos considerados na análise. 

O risco de fatalidade em determinado ponto devido ao evento i é calculado pelo 

seguinte equação: 

fiiiyx
pfRI

,,
                                                                                                            (2.9) 

Onde: 

RIx,y,i= risco de fatalidade no ponto x,y devido ao evento i; (chance de fatalidade por 

ano (ano
-1

)) 

fi = frequência de ocorrência do evento i; 

if
p = probabilidade que o evento i resulte em fatalidade no ponto x,y, de acordo com os 

efeitos resultantes das conseqüências esperadas (CETESB, 2003). 

2.7.6 Avaliação dos Riscos 

Os critérios de tolerabilidade de riscos são importantes na medida em que há a 

necessidade de se avaliar os empreendimentos com potencial para causar danos à população, 

decorrentes de acidentes envolvendo produtos perigosos (CETESB, 2003). 

Para empreendimentos em que a AQR é exigida, os resultados deverão ser apresentados 

na forma de riscos sociais e riscos individuais, de modo que os critérios de tolerabilidade são 

apresentados de forma independente para estes dois tipos de riscos (FEPAM, 2001). 
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A Figura 2.5 apresenta a curva F-N adotada como critério para a avaliação do risco 

social. As curvas F-N também são chamadas de Curvas de Distribuição Acumulada 

Complementar, representam a relação entre a freqüência esperada de ocorrência de acidentes 

na instalação com o número N de vítimas fatais (CEPRAM, 2009).  

 

Figura 2.5 - Curva F-N de tolerabilidade para risco social 

FONTE: CETESB (2003) 

De acordo com o FEPAM, 2001 os Critérios de Tolerabilidade de Riscos adotados para 

o estabelecimento se baseia no nos dois níveis de risco: 

- um nível alto, acima do qual os riscos são considerados ―intoleráveis‖ (denominado 

limite de intolerabilidade), e 

- um nível baixo, abaixo do qual os riscos são considerados ―negligenciável‖ 

(denominado limite de tolerabilidade). 

Os riscos situados na região entre as curvas limites dos riscos intoleráveis e 

negligenciáveis, é denominada ALARP (As Low As Reasonably Practicable), embora 

situados abaixo da região de intolerabilidade, os riscos devem ser reduzidos, mas as medidas 

de redução devem ser implementadas somente se os seus custos não forem excessivamente 

altos ou se as medidas forem consideradas tecnicamente viáveis, quando comparados aos 

benefícios em termos de segurança da população, resultantes das respectivas implementações. 

O mesmo aplica-se na avaliação do risco individual (CETESB, 2003; CEPRAM, 2009). 

Para o risco individual foram estabelecidos os seguintes limites: 

a. Risco máximo tolerável: 1 x 10-5 ano
-1

; 

b. Risco negligenciável: menor que 1 x 10-6 ano
-1

. 

Dutos são avaliados como um caso a parte, com critérios de tolerabilidade específicos. 

A tolerabilidade será avaliada com base somente no valor do risco individual tomando por 

base os seguintes limites: 
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a. Risco máximo tolerável: 1 x 10
-4

ano
-1

; 

b. Risco negligenciável: < 1 x 10
-5

 ano
-1

. 

Para a aprovação do empreendimento, deverão ser atendidos os critérios de risco social 

e individual, ou seja, as curvas de riscos sociais e individuais deverão estar situadas na região 

negligenciável ou na região ALARP. 

Entretanto, nos casos em que o risco social for considerado atendido, mas o risco 

individual for maior que o risco máximo tolerável, a CETESB, após avaliação específica, 

poderá considerar o empreendimento aprovado, pois o enfoque principal na avaliação dos 

riscos está voltado aos impactos decorrentes de acidentes maiores, afetando agrupamentos de 

pessoas, sendo, portanto, o risco social o índice prioritário nesta avaliação (CETESB, 2003). 
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3 ESTUDO COMPARATIVO DAS NORMAS 

O presente capítulo é composto por um estudo comparativo das metodologias de análise 

de riscos de alguns órgãos estaduais analisados, com o objetivo de salientar as suas principais 

diferenças, principalmente em relação aos níveis de tolerabilidade do risco social e individual 

e, assim obter uma visão do que é fundamental para o estudo de análise de riscos para utilizá-

los na metodologia que será proposta no próximo capítulo. 

O Manual de Licenciamento do IBAMA tem como meta principal instruir 

empreendedores sobre os procedimentos administrativos necessários no âmbito do 

licenciamento ambiental federal. Entretanto, o manual deixa a desejar em relação à análise de 

riscos, pois somente cita quais são os tópicos necessários para que o estudo esteja completo, e 

não faz indicação alguma para a realização do mesmo.  

Embora o IBAMA seja o órgão superior que é responsável por fiscalizar e analisar cada 

caso que é submetido ao órgão ambiental, ele não possui critérios formais em relação à 

tomada de decisão quanto à necessidade ao não da elaboração da Análise Quantitativa de 

Riscos (AQR). 

Quando o licenciamento não for de nível federal, o mesmo deve ser realizado 

diretamente nos Estados. Com isso houve a necessidade dos mesmos desenvolverem normas 

técnicas e manuais que orientem quanto à forma de obtenção das licenças ambientais. 

Dentre os órgãos estaduais analisados estão a CETESB companhia do estado de São 

Paulo, a FEPAM fundação do Rio Grande do Sul e o CEPRAM conselho da Bahia. Não 

foram analisadas normas internacionais como a HSE e TNO por possuir enfoques diferentes 

das normas brasileiras, a primeira por ser uma norma para ser aplicada em instalações 

nucleares, e a segunda na modelagem em si. 

O manual de orientação para a elaboração de estudos de análise de riscos, que foi 

desenvolvido pela CETESB, tem o foco na elaboração de estudos de análise de riscos em 

instalações e atividades perigosas, e através de uma lei complementar tornou-se obrigatório 

em todo Estado de São Paulo. 

Este manual está separado em duas partes, sendo que a primeira qualifica a instalação 

para a realização ou não de um estudo de análise de riscos e o grau de complexidade a ser 

requisitado. E a segunda, elabora uma metodologia que define os padrões a serem adotados. 



Capítulo 3 Estudo comparativo das normas 

 

 37 

Dentre os manuais Estaduais analisados, a CETESB foi o que teve uma melhor estrutura 

e uma maior riqueza de detalhes, no que diz a respeito do que é necessário para a elaboração 

da análise quantitativa de riscos. 

O principal problema do manual CETESB é a inexistência de um padrão para o nível de 

Risco social para dutovias, apenas há para o Risco Individual. Tanto o Risco Social quanto o 

Risco Individual são apresentados para refinarias. 

O manual de Análise de Riscos Industriais elaborado pela FEPAM trata de 

procedimentos necessários para o licenciamento de atividades ou instalações que podem 

causar algum dano às pessoas ou meio ambiente, em locais externos às instalações, devido a 

uma liberação acidental de substâncias perigosas.  

Este manual deixa explícito quais são os documentos necessários para a obtenção das 

licenças prévia, de instalação e de operação do empreendimento em cada categoria de risco no 

Estado do Rio Grande do Sul.  

A norma técnica de gerenciamento de riscos no Estado da Bahia desenvolvido pelo 

CEPRAM fornece subsídios para a elaboração de um Programa de Gerenciamento de Riscos 

(PGR), com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes em empreendimentos que 

sejam capazes de causar danos às pessoas, instalações ou meio ambiente. 

O manual CEPRAM segue a mesma estrutura da FEPAM, sendo que a parte do 

licenciamento é mais resumida, entretanto apresenta maiores detalhes para a Análise 

Qualitativa de Risco, na Matriz de Risco e também na Análise Quantitativa de Risco. 

O CEPRAM e o FEPAM possuem enfoques diferentes da CETESB para chegar à 

Análise Quantitativa de Riscos. De fato, os primeiros iniciam com o Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR) e a partir daí discutem sobre a AQR, enquanto o segundo faz 

o inverso, inicia com a AQR e possui o PGR posteriormente. 

Como o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) precisa de um menor 

investimento do que a AQR, esse fato pode ser justificado pelos Estados da Bahia e do Rio 

Grande do Sul focarem em empresas de pequeno porte, e a partir daí tentam requerer das 

empresas a realização de um PGR, que seria mais fácil de ser elaborado, e o mínimo exigido 

para que a instalação funcione. 

Embora todos os órgãos estaduais analisados tenham elaborado manuais que possuem a 

mesma estrutura básica para o estudo de análise de risco, durante a avaliação dos riscos, pode-

se observar que não existe uma padronização dos valores correspondentes aos limites de 

tolerabilidade, tanto para os estados analisados quanto para limites internacionais. A Tabela 
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3.1, apresenta os diferentes níveis de Risco Individual praticados pelo CETESB, FEPAM, 

CEPRAM, Health e Safety Executive (HSE) e governo da Rússia. 

Tabela 3.1 – Níveis de risco individual 

 

Conforme apresentado na Tabela 3.1, os critérios adotados pelas Agências Ambientais 

estaduais brasileiras estudadas no presente trabalho, em relação aos níveis de Risco 

Individual, coincidem em termos de valores limites com relação à vizinhança e população 

residente. 

Para a CETESB e a FEPAM há uma flexibilização dos níveis de tolerabilidade para 

dutos, e a FEPAM e o CEPRAM fazem a distinção dos limites de intolerabilidade e 

tolerabilidade das populações residentes e os trabalhadores de empresas vizinhas, com base na 

justificativa do tempo em que o individuo permanece no local, e que o grupo de trabalhadores 

é constituído por pessoas adultas saudáveis que sabem se comportar em situações de 

emergência. 

Os valores do limite de intolerabilidade fornecidos pela HSE são maiores que as demais 

por se tratar de níveis exigidos em indústrias nucleares, que visa uma segurança maior para a 

população residente como também para trabalhadores (HSE, 1992). 

Já a Rússia, faz distinção entre instalações existentes e novas instalações, que há uma 

redução do limite de tolerabilidade em novas instalações (CHRISTOU & PORTER, 1999). 

Os níveis de tolerabilidade não são unificados no Brasil, pois cada órgão ambiental tem 

certa autonomia para definir seus próprios limites. Alguns deles utilizam critérios 

internacionalmente aceitos. Essa situação se repete em outros países como a Rússia que 

também adota critérios internacionais. 

É possível observar certas divergências do Risco Social em relação aos critérios 

adotados pelos órgãos ambientais estaduais brasileiros apresentados neste trabalho, como 
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também o adotado pelo governo de Hong Kong, que são demonstrados nos gráficos das 

curvas F-N apresentados nas Figuras 3.1 a 3.5 como observados a seguir. 

 

Figura 3.1 – Curva F-N da CETESB 

Fonte:CETESB (2003). 

Apesar de haver na norma CESTEB uma flexibilização em relação ao critério de 

avaliação do Risco Individual para dutos, pode-se observar que o órgão ambiental de São 

Paulo não estabeleceu uma curva F-N diferenciada para esse tipo de instalação. 

 

Figura 3.2 - Curva F-N Hong Kong – Instalações Fixas. 

Fonte: Adaptado de Raj & Lemoff (2009). 

Através da curva F-N para instalações fixas do Governo de Hong Kong, é possível 

observar que a CETESB adota os mesmos critérios de risco social que o órgão internacional, 

o que comprova a utilização de critérios internacionalmente aceitos por alguns órgãos 

ambientais brasileiros. 
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Figura 3.3 – Curva F-N da FEPAM. 

Fonte:FEPAM (2001). 

A FEPAM não diferencia os critérios de avaliação para dutos em relação ao Risco 

Social da mesma forma que a CETESB, e possui curva F-N diferente da mesma. 

 

Figura 3.4 - Curva F-N CERPAM – Instalações Fixas. 

Fonte:CEPRAM (2009). 
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Figura 3.5 - Curva F-N CEPRAM – Transporte por duto. 

Fonte:CEPRAM (2009). 

O CEPRAM destaca-se das demais pelo fato de realizar uma diferenciação da curva F-N 

de instalações fixas e de transporte por dutos. Os limites de tolerabilidade dos riscos social 

para instalações fixas do FEPAM e do CEPRAM são similares. 

Para que seja possível uma melhor visualização dos diferentes níveis de tolerabilidade 

dos riscos sociais, as curvas F-N dos gráficos anteriores foram sobrepostos, conforme 

apresentado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Superposição de curvas F-N anteriores. 

Fonte:Autor. 
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Vale ressaltar que o gráfico mostrado na Figura 3.6, se encontra em escala logarítmica, 

conforme as curvas F-N anteriores, para que se tenha uma melhor visualização das 

inclinações, como também dos seus respectivos pontos. 

A partir da Figura 3.6 pode-se observar que em ralação aos limites de tolerabilidade e 

intolerabilidade dos riscos sociais, a CETESB possui limites e inclinações idênticos ao de 

Hong Kong para refinarias e, diferente da FEPAM e do CEPRAM que possuem os mesmos 

valores.  

O risco social para os transportes por dutos conforme apresentado pelo CEPRAM possui 

limites de inaceitabilidade superior as instalações fixas e inclinações diferentes das demais 

instalações. Com isso pode-se perceber que o transporte por duto é uma operação mais segura 

para a população externa do que as instalações fixas, com uma região ALARP (As Low 

Reasonably Praticable) mais larga que as demais. Isso é explicado pelo fato de o duto possuir 

uma freqüência de ocorrência de acidentes menor que as instalações fixas e em caso de 

acidentes as conseqüências são menos catastróficas do que em uma refinaria por não possuir 

um espaço confinado. 

Portanto é possível observar que os manuais estaduais analisados, possuem no geral a 

mesma estrutura para o estudo de análise de risco, independente de ser um manual focado no 

gerenciamento de risco ou na elaboração do estudo de análise de risco, pode-se observar 

também que não existe uma padronização das curvas F-N entre normas impostas pelos 

diferentes estados brasileiros. 

No próximo capítulo será desenvolvida uma metodologia de Análise Quantitativa de 

Riscos, com todas as informações necessárias para avaliação de dutovias de petróleo e 

derivados, com a avaliação dos riscos sociais e individuais para dutos. 
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4 METODOLOGIA PROPOSTA PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE 

RISCO EM DUTOS 

A partir da análise comparativa das normas técnicas apresentadas no capítulo anterior, 

será apresenta neste capítulo a metodologia proposta para a Análise Quantitativa de Riscos em 

dutovias. Esta metodologia consiste em utilizar um padrão de níveis de riscos sociais e 

individuais para ser aplicado em uma análise de dutos.  

Neste sentido, o método proposto tem como foco apresentar uma metodologia 

específica para dutos, pois possui as informações necessárias para a realização de uma 

Análise Quantitativa de Riscos em dutovias de petróleo e derivados, com a utilização de 

limites de tolerabilidade para dutos, tanto em relação ao risco individual quanto para o social. 

A seguir será apresentado um fluxograma contendo as principais etapas da metodologia 

proposta, conforme a Figura 4.1 

 

Figura 4.1 – Fluxograma com as etapas da AQR. 

Caracterização do sistema a ser analisado 

Análise do produto transportado 

Análise histórica 

Identificação dos perigos através da utilização da APR 

Estimativa das freqüências de ocorrência dos acidentes 

Análise das conseqüências e avaliação de vulnerabilidade 

Estimativa e avaliação dos riscos 

Riscos 

toleráveis? 

É possível reduzir 

os riscos? 

Sim 

Não 

Reavaliação do projeto Programa de Gerenciamento 

de Riscos (PGR) 

Medidas de redução dos Riscos 
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Logo, a metodologia de Análise Quantitativa de Riscos para dutovias de petróleo e 

derivados será baseada nas seguintes etapas que serão abordas posteriormente: 

- Caracterização do sistema a ser analisado; 

- Análise do produto transportado; 

- Análise Histórica; 

- Identificação dos perigos através da utilização da APR; 

- Estimativa das freqüências de ocorrência dos acidentes; 

- Análise das conseqüências e avaliação de vulnerabilidade; 

- Estimativa e avaliação dos riscos; 

4.2.1 Caracterização do sistema a ser analisado 

4.2.1.1 Caracterização do Empreendimento 

Nesta fase são definidas as seguintes características: o produto que será transportado, o 

trajeto do duto, a extensão da linha de tronco, o diâmetro da tubulação, e espessura da parede 

do duto, a vazão máxima de projeto, o número de bombas ao longo do duto, a pressão de 

operação, a temperatura de transporte, e os locais que serão instalados os dutos. Como 

também, os locais de lançamento e recebimento dos ―pigs‖, ou seja, áreas de scrapers. 

É importante especificar o material que será utilizado para a fabricação dos dutos, que 

devem ser fabricados com requisitos estabelecidos em especificações técnicas adequadas, e 

também o material que será revestido tanto internamente quanto externamente para que seja 

possível evitar uma futura corrosão. Como também o tipo de válvula instalada ao longo do 

duto deve ser claro, com as suas especificações e localizações.  

4.2.1.2 Caracterização da Região 

Esta etapa é a que descreve a localização do duto desde o local onde é iniciado até o 

término do mesmo, com indicações de direção e quilometragem de sua extensão. 

Apresentar as travessias e cruzamentos da dutovia. Para isso caracterizar todas as 

travessias de cursos d’água, cruzamentos com rodovias, com ferrovias, linhas de transmissão 

elétrica ao longo da dutovia. 

Nesta fase serão avaliados os pontos notáveis que simbolizam principalmente as 

ocupações visíveis que são formadas por hospitais, ambulatórios, creches, escolas, 

residências, e afins. Deve também ser considerada a relação das ocupações, posicionamento, 

número e tipo de construções levantadas ao longo do traçado da dutovia. 
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A partir daí é realizada uma estimativa do número de pessoas que ocupam os 

estabelecimentos próximos a dutovia, tanto durante o período diurno quanto o noturno. 

4.2.1.3 Características Climáticas e Meteorológicas da Região 

Para fins da análise de riscos, os principais parâmetros climáticos são a velocidade e 

predominância dos ventos, umidade relativa e temperatura do ar, a freqüência média da 

direção dos ventos tanto no período diurno quanto no noturno. 

Para aquisição dos parâmetros é necessário realizar um levantamento dos dados 

meteorológicos/climatológicos existentes ao longo da área de influência do traçado de 

empreendimento, por um profissional qualificado. 

4.2.2 Análise do Produto Transportado 

Devem-se discriminar os componentes existentes no produto transportado, como 

também as suas propriedades físico-químicas que são densidade do vapor, ponto de fusão, 

ponto de ebulição, temperatura de auto-ignição, limite inferior e superior de inflamabilidade 

no ar e as propriedades toxicológicas dos principais componentes do produto transportado. 

É importante obter esse conhecimento para que seja possível inferir sobre o que poderia 

ocorrer quando o produto entrar em contato com o ambiente externo, em caso de ocorrência 

de algum acidente com o duto. 

Informações sobre a periculosidade, toxicidade, medidas de segurança, medidas de 

combate a incêndio e condições de manuseio do produto que será transportado, ajudarão na 

elaboração das medidas mitigadoras. 

4.2.3 Análise Histórica 

Através de uma análise histórica, é possível realizar um levantamento de acidentes 

ocorridos em dutovias, com a intenção de identificar situações de risco com suas causas e 

conseqüências que podem vir a ocorrer no duto analisado. Este tipo de análise é normalmente 

realizada através de consulta a bancos de dados de acidentes nacionais e internacionais e/ou 

através de literatura especializada, para que seja possível obter informações sobre as causas 

mais comuns dos acidentes, como também a freqüência de ocorrência desses eventos. 

Com essas informações é possível obter subsídios para a avaliação qualitativa das 

possíveis causas iniciadoras e de suas conseqüências para a dutovia em análise. 
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4.2.4 Identificação dos perigos através da utilização da APR. 

Esta etapa consiste na identificação dos perigos associados às operações da dutovia em 

estudo. É nela que é realizada a Análise Qualitativa dos Riscos, dentre as quantificações 

existentes, a Análise Preliminar de Riscos (APR) é a mais utilizada. A APR deve ser 

elaborada por uma equipe multidisciplinar, com especialistas das áreas de operação, projeto, 

manutenção e segurança. 

Na aplicação da APR devem ser identificados os perigos, relacionados ao vazamento do 

produto, tendo em vista a operação efetiva da dutovia. Na etapa de operação da dutovia, os 

perigos devem ser levantados considerando os trechos entre válvulas, sendo destacados os 

principais pontos notáveis para o trecho em análise, bem como as observações e 

recomendações pertinentes. 

Após o destaque dos principais pontos notáveis, são identificados os eventos 

indesejados/perigosos que são capazes de dar origem a acidentes nas dutovias. Em seguida, 

identificam-se as causas de cada um dos perigos e suas respectivas conseqüências (efeitos), as 

quais dependem da evolução do acidente após a sua ocorrência. 

Identificado o perigo, é feita uma avaliação qualitativa da freqüência de ocorrência 

associada às causas e da severidade das respectivas conseqüências, sendo apontadas eventuais 

observações e recomendações pertinentes aos perigos identificados. 

A APR é elaborada através do preenchimento de uma planilha específica, apresentada 

na Figura 4.2, a descrição das informações a serem preenchidas segundo o modelo está na 

seqüência: 

Análise Preliminar de Risco (APR) 

Unidade: Sistema:  Trecho:  

Referência:  Data:  Revisão:  

Perigos 

Identificados 

Causas 

Prováveis 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção/Salvaguardas 

C

Cat. 

Freq. 

C

Cat. 

Sev. 

a

Cat. 

Risco 

Recomendações / 

Observações 
Cenário 

                  

Figura 4.2- Modelo de Análise Preliminar de Risco utilizado pelo CEERMA. 

1. Unidade: Identifica a unidade do empreendimento; 
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2. Sistema: Função específica de um conjunto de equipamentos e acessórios dentro da 

unidade; 

3. Trecho: Identifica o trecho contido no cenário analisado, com suas delimitações; 

4. Referência: Identificação dos documentos utilizados para elaboração da APR; 

5. Data: Data da elaboração da APR em seu estado final, após a última revisão; 

6. Revisão: Indica a quantidade de vezes que a APR teve que passar por uma revisão por 

requerimento da empresa ou do órgão pertinente; 

7. Perigos Identificados: caracteriza o evento indesejado, relacionado com as interferências 

localizadas na passagem do duto ou paralelo a faixa de domínio, que está normalmente 

associado a uma ou mais condições com potencial de causar danos às pessoas, ao 

patrimônio ou ao meio ambiente; 

8. Causas Prováveis: possíveis causas associadas a um determinado perigo; 

9. Efeitos Possíveis: Possíveis efeitos físicos oriundos do evento, como queimaduras, 

flashfire, entre outros; 

10. Modos de detecção/salvaguarda: Possíveis modos de detecção da ocorrência de um 

determinado perigo, através de uma instrumentação ou da detecção humana; 

11. Categoria de Freqüência: graduação qualitativa da freqüência de ocorrência do perigo, as 

categorias de freqüência não são totalmente padronizadas, mas o seu número não deve 

ser inferior a quatro, indo da categoria "extremamente remota" até a categoria 

"freqüente", de acordo com a classificação apresentada na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Categoria de Freqüência de Ocorrência dos Cenários. 

Categoria Descrição 

A 

Extremamente Remota 

Conceitualmente possível, mas extremamente improvável na vida 

útil da instalação. Sem referências históricas. 

B 

Remota 

Não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação, apesar de 

haver referências históricas. 

C 

Pouco Provável 
Possível de ocorrer até uma vez durante a vida útil da instalação. 

D 

Provável 

Esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida útil da 

instalação. 

E 

Freqüente 
Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida útil da instalação. 

Fonte: PETROBRAS (2008). 

12. Categoria de severidade: graduação qualitativa do efeito associado ao cenário acidental, 

as categorias de severidade não são totalmente padronizadas, mas o seu número não deve 
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ser inferior a quatro, indo da categoria "desprezível" até a categoria "catastrófica". Deve-

se tomar por base que um cenário catastrófico implica na possibilidade de morte de uma 

ou mais pessoas. A classificação do evento quanto à severidade é demonstrada na Tabela 

4.2. 

Tabela 4.2 - Categoria de Severidade dos Perigos Identificados 

Categoria Descrição 

I 

Desprezível 

Sem lesões, ou no máximo casos de primeiros socorros, sem 

afastamento. 

II 

Marginal 

Lesões leves em empregados e terceiros. Ausência de lesões 

extramuros. 

III 

Crítica 

Lesões de gravidade moderada em pessoas intramuros. Lesões leves 

em pessoas extramuros. 

IV 

Catastrófica 

Provoca morte ou lesões graves em 1 ou mais pessoas intra ou 

extramuros. 

Fonte: PETROBRAS (2008). 

 

13. Categoria do Risco: Indicação qualitativa do nível de risco de cada cenário, resultado do 

cruzamento das categorias de Freqüência e de Severidade, conforme ilustrado na Figura 

4.3. O risco é qualificado como Tolerável (T), Moderado (M) ou Não Tolerável (NT). 

Devem ser considerados métodos alternativos para redução da probabilidade de 

ocorrência e de conseqüências. A descrição do nível de controle necessário em cada 

categoria de risco é apresentada na Tabela 4.3. 

Figura 4.3- Matriz de Classificação de Risco – Freqüência x Severidade 

Fonte: PETROBRAS (2008). 
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Tabela 4. 3 - Legenda da Matriz de Classificação dos Riscos 

Categoria de Risco Descrição do nível de controle necessário 

Tolerável (T) Não há necessidade de medidas adicionais, sendo a monitoração 

necessária e suficiente para garantir que os controles sejam mantidos 

Moderado (M) Devem ser avaliados controles adicionais, objetivando redução dos 

riscos e realizando a implementação daqueles considerados 

praticáveis 

Não Tolerável (NT) É uma indicação de que os controles existentes são insuficientes. 

Métodos alternativos devem ser considerados para reduzir a 

probabilidade de ocorrência e as conseqüências, de forma a reduzir os 

riscos da região.  
Fonte: PETRABRAS (2008). 

14. Observações/Recomendações: observações (O) e/ou recomendações (R) para o 

gerenciamento dos riscos associados 

15. Cenário: atribui um número seqüencial a cada um dos cenários, não só como referência 

no texto do relatório, mas também para facilitar o desdobramento de um cenário em 

vários, simultâneos, ou em uma seqüência (efeito dominó). 

Após a realização da APR, para a fase quantitativa do estudo, são selecionadas as 

hipóteses classificadas nas Categorias de Severidade III (Crítica) e IV (Catastrófica), ou seja, 

aqueles cenários com maior potencial de causar danos às populações circunvizinhas, 

instalações e ao meio ambiente, considerando as informações como município, localidade, 

localização, a extensão, quantidade de pessoas, número de construções próximas, a metragem 

da construção mais próxima, quais as construções, com o objetivo de identificar a presença de 

ocupações significativas e que estejam no alcance de áreas vulneráveis às possíveis 

conseqüências decorrentes de um evento acidental na dutovia. 

Para a simulação das conseqüências devem ser consideradas, para cada hipótese 

acidental, três classes de vazamento: ruptura total (100% da área da seção transversal do 

duto), fenda (20% da área da seção transversal do duto) e furo (5% da área da seção 

transversal do duto). 

4.2.5 Estimativa de Freqüências de ocorrência dos acidentes 

A hipótese acidental identificada na APR, e selecionada para ser avaliada 

quantitativamente neste estudo, está relacionada a vazamento (rupturas catastrófica e parcial) 

do produto em estudo, que eventualmente venha a ocorrer durante as operações de 

transferência do produto na dutovia. 

A ocorrência de acidentes em dutos é classificada de três formas distintas: 
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- Furo pequeno: diâmetro igual ou menor que 2 cm; 

- Trinca/Fenda: diâmetro maior que 2 cm e igual ou menor que uma fissura (20% do 

diâmetro); 

- Ruptura: diâmetro total do duto ou fissuras (acima de 20% do diâmetro). 

Da mesma forma, os incidentes são divididos de acordo com as causas iniciais de 

vazamento, sendo elas classificadas em: 

- Interferência Externa; 

- Corrosão; 

- Defeito de Construção/Falha de Material; 

- Falha Operacional; 

- Movimentação do Solo; 

- Outras causas desconhecidas. 

Outras informações também são necessárias, como por exemplo: 

- Altura da cobertura do solo sobre o duto; 

- Diâmetro da linha; 

- Forma de detecção do vazamento (operador, população, etc.); 

- Pressão do projeto; 

- Tipo de revestimento da tubulação, entre outros. 

A freqüência das hipóteses acidentais identificadas em dutovias é dada em 

(ocorrência/Km.ano).  

A estimativa de freqüência de falhas dos dutos é estabelecida através da análise 

histórica como foi explicito anteriormente. 

4.2.5.1 Frequências dos Cenários Acidentais: Árvore de Eventos 

A Árvore de Eventos (AE) é uma técnica bastante utilizada na análise das 

conseqüências de um evento, descrevendo a seqüência temporal dos fatos, que pode ser 

gerado devido à ocorrência de falhas em equipamentos, de problemas num determinado 

sistema ou devido a erros operacionais durante a realização de uma determinada atividade, 

estabelecendo uma série de relações entre o evento iniciador e os eventos subseqüentes, os 

quais, combinados, resultam nas conseqüências do acidente.  

Nos estudos de análise e avaliação de riscos, as AE’s são normalmente utilizadas para a 

quantificação das probabilidades de ocorrências de diferentes conseqüências possíveis de 

ocorrer a partir dos eventos iniciadores considerados como mais significativos. Para a 
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determinação da freqüência de ocorrência de um evento final, deve-se realizar o produto de 

todas as probabilidades dos ramos percorridos. 

4.2.6 Análise de Conseqüências e Vulnerabilidade 

4.2.6.1 Análise das Conseqüências 

Essa etapa apresenta as tipologias acidentais e os respectivos resultados obtidos das 

simulações das conseqüências (efeitos físicos) para as hipóteses selecionadas na APR, mas 

elas já devem ser correlacionadas às áreas identificadas com a presença de ocupações 

significativas, e conseqüente análise de vulnerabilidade. 

Através da aplicação de modelos matemáticos é feita a estimativa dos efeitos físicos, 

que irão representar o acidente. 

Para a realização desta etapa é importante estimar o tempo de duração do vazamento e o 

tempo de bloqueio das válvulas após a detecção, as condições atmosféricas e a topografia da 

região, a distância do cenário a partir do ponto onde ocorreu a liberação da substância, entre 

outros. 

A partir das hipóteses acidentais que foram selecionadas, são gerados diferentes tipos de 

acidentes, para isso é necessário considerar as características e o comportamento do produto 

que será transportado pelo duto. 

4.2.6.2 Análise da Vulnerabilidade 

Os modelos de vulnerabilidade apresentam uma estimativa dos danos em função das 

características das conseqüências físicas geradas. 

A probabilidade de morte (P) é calculada com a utilização da função Probit (Pr).de 

acordo com a Tabela 4.4 .  

Tabela 4.4 – PROBIT em função da Probabilidade de Morte 

P 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0 - 2.67 2.95 3.12 3.25 3.36 3.45 3.52 3.59 3.66 

0.1 3.72 3.77 3.82 3.87 3.92 3.96 4.01 4.05 4.08 4.12 

0.2 4.16 4.19 4.23 4.26 4.29 4.33 4.36 4.39 4.42 4.45 

0.3 4.48 4.50 4.53 4.56 4.59 4.61 4.64 4.67 4.69 4.72 

0.4 4.75 4.77 4.80 4.82 4.85 4.87 4.90 4.92 4.95 4.97 

0.5 5.00 5.03 5.05 5.08 5.10 5.13 5.15 5.18 5.20 5.23 
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0.6 5.25 5.55 5.58 5.61 5.64 5.67 5.71 5.74 5.77 5.81 

0.7 5.52 5.55 5.58 5.61 5.64 5.67 5.71 5.74 5.77 5.81 

0.8 5.84 5.88 5.92 5.95 5.99 6.04 6.08 6.13 6.18 6.23 

0.9 6.28 6.34 6.41 6.48 6.55 6.64 6.75 6.88 7.05 7.33 

Fonte: TNO – Purple Book (2005) 

 

4.2.6.2.1 Exposição Térmica 

Os danos que são ocasionados para o homem decorrentes de incêndios, dependem da 

radiação térmica incidente no tempo. A função Probit desenvolvida por Eisenberg relativa à 

letalidade devido à radiação térmica tem a seguinte forma: 

Pr = -36,38 + 2,56 x ln(Q
4/3

x t)                                                                                    (4.1) 

Onde,  

Pr = Probit correspondente a probabilidade de morte 

Q = Radiação Térmica (W/m²) 

t = Tempo de exposição (s) 

No caso de incêndios estacionários (incêndio em poça e incêndio em jato), a duração do 

fenômeno pode ser grande (minutos ou horas), mas é suposto que as pessoas que estejam nas 

circunvizinhanças distanciem-se da área perigosa até alcançarem um local em que a radiação 

térmica seja suportável. Segundo o TNO – Purple Book (2005) o tempo máximo para que as 

pessoas afastem-se para um local seguro é, em média, de 20 segundos. 

Para áreas sob riscos em função dos efeitos gerados por radiações térmicas provenientes 

de incêndios, os níveis de intensidade térmica a serem adotados são 3,0 kW/m² para início dos 

efeitos irreversíveis e 12,5 kW/m² e 37,5kW/m² os quais representam, respectivamente, uma 

probabilidade de 1% e de 50% de fatalidade da população afetada, isso para tempos de 

exposição de 30 e 20 segundos, respectivamente. 

4.2.7 Estimativa e Avaliação dos Riscos 

Os resultados das estimativas dos riscos da dutovia são apresentados nas formas dos 

riscos social e individual, exibidos sob as formas de curva F-N e de perfil de iso-risco 

respectivamente. 

O risco individual fornece uma visão da distribuição dos níveis de risco nas regiões 

circunvizinhas à faixa do duto, enquanto que, o risco social caracteriza o risco para uma 

comunidade exposta, pois fornece a freqüência acumulada de ocorrência de acidentes com N 

ou mais vítimas (acidentes com múltiplas vítimas). 
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4.2.7.1 Risco Social 

O risco Social diz respeito à população presente na zona de alcance dos efeitos físicos 

gerados pelos diferentes cenários de acidentes. Curvas F-N são as formas mais comuns de 

expressar o Risco Social, que fornecem à freqüência esperada de ocorrência de acidentes, em 

geral expressa em base anual, com um número de vítimas N. A vantagem dessas curvas é que 

elas demonstram graficamente todo o espectro dos riscos associados às áreas de interesse, 

indicando o potencial ligado a acidentes maiores. 

Para avaliar se o transporte por duto há um potencial de causar danos à população, 

decorrente de acidentes envolvendo produtos perigosos, é necessário calcular o risco social e 

comparar com o estabelecido na Figura 4.4 através da curva F-N do CEPRAM (2009). O 

nível de risco social utilizado é a do estado da Bahia, por ser o único manual brasileiro a 

estabelecer limites de tolerância para transporte por dutos, isto pôde ser verificado através do 

estudo comparativo elaborado no capítulo anterior. 

 

Figura 4.4- Curva F-N CEPRAM – Transporte por duto. 

Fonte: CEPRAM (2009). 

4.2.7.2 Risco Individual 

O risco individual é a freqüência esperada de um indivíduo localizado em uma 

determinada posição em relação às instalações em análise, venha sofrer uma fatalidade em 

decorrência de acidentes que venham ocorrer nessas instalações, é normalmente expressa em 

base anual. 

A representação do risco individual é comumente feita através de perfil de iso-risco, o 

qual fornece em forma de gráfico, os níveis de risco em diferentes distâncias, a partir do eixo 

central do duto. 
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Através do estudo comparativo realizado no capítulo anterior, verificou-se que os 

manuais CETESB e FEPAM possuem os mesmos limites de tolerabilidade para a avaliação 

do risco individual tanto para instalações fixas quanto para o transporte por dutos.  

Segundo a CETESB (2003) os dutos são avaliados como um caso a parte, com critérios 

de tolerabilidade específicos. A tolerabilidade será avaliada com base somente no valor do 

risco individual tomando por base os seguintes limites: 

a. Risco máximo tolerável: 1 x 10
-4

ano
-1

; 

b. Risco negligenciável: < 1 x 10
-5

 ano
-1

. 

A metodologia proposta possui várias etapas e, cada uma possui uma característica. A 

caracterização do sistema a ser analisado é subdividida na caracterização do duto e da região 

em que será inserido. Também é necessário conhecer o produto que será transportado para 

que sejam distinguidas as possíveis conseqüências em caso de acidentes. A análise histórica 

dará embasamento para a estimativa da freqüência de ocorrência de acidentes nas dutovias. A 

identificação dos perigos através da utilização da Análise Preliminar de Riscos avalia o grau 

de severidade de cada ponto notável do duto analisado. Na análise das conseqüências e 

vulnerabilidade é realizada a modelagem onde são feitas as estimativas dos dados de entrada 

para o software. A estimativa e avaliação dos riscos realizada por um programa que utiliza os 

dados obtidos na etapa anterior, a partir dos resultados obtidos, é realizada a comparação com 

os níveis de tolerabilidade padronizado para o transporte por dutos. 

Todas essas etapas apresentadas na metodologia proposta serão ilustradas através de um 

exemplo de aplicação no capítulo 5. 
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Neste capítulo será aplicada a metodologia de uma Análise Qualitativa para dutos 

conforme a metodologia desenvolvida.  

5.1 Caracterização do sistema a ser analisado 

5.1.1 Caracterização do empreendimento 

Este estudo de análise de risco será referente à faixa de duto que irá ligar a Refinaria 

Premium I ao terminal Aquaviário do Itaqui, que transportará Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP), com extensão prevista de 48 km, sendo produzido na refinaria e transportado para o 

terminal. As informações do sistema a ser analisado foram obtidas a partir do EIA/RIMA 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (SEMA, 2009) 

Foram reservados 90 metros de largura para a faixa de dutos, com o objetivo de permitir 

a instalação do duto, como também eventuais expansões relacionadas a outros 

empreendimentos na mesma região. Serão utilizados 60 metros para a instalação do duto, e 15 

metros de cada lado destinado à proteção de eventuais futuros avanços de construções urbanas 

ou quaisquer outras instalações. 

É importante destacar que, o traçado previsto para faixa de dutos acompanhará a diretriz 

da rodovia federal BR-135 e da ferrovia da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), pelo 

lado oeste dos mesmos, atravessando os municípios de São Luís e de Bacabeira (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Municípios Atravessados pela Faixa de Dutos. 

Município Km Inicial Km Final 

Bacabeira 0+000 28+458 

São Luís 28+458 47+759 

No traçado descrito verifica-se também a presença de linhas de transmissão da 

ELETRONORTE, que acompanham, por aproximadamente 30 km, o mesmo caminhamento 

da faixa de dutos. 

Em relação à topografia, verifica-se a predominância de terreno plano nos primeiros 30 

km até a travessia do estreito dos Mosquitos. No trecho restante, há predominância de uma 

topografia levemente ondulada. Dentre as travessias previstas na faixa descrita, pode-se 

destacar justamente a que será localizada através do Estreito dos Mosquitos, divisa natural 

entre os municípios de São Luís e Bacabeira. Este corpo d’água faz a ligação entre as baías de 
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São José e de São Marcos, possuindo uma largura de cerca de 200 m na localidade projetada 

para a passagem dos dutos. Na Figura 5.1 é possível verificar o mapeamento do trajeto da 

faixa de dutos. 

 

Figura 5.1 – Mapeamento do Traçado – Faixa de Dutos. 

Para a descrição do empreendimento foram fornecidas pela PETROBRAS utilizadas 

premissas para a realização do estudo do escoamento das linhas que serão expostas a seguir: 

 Áreas de scrapers 
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Foram consideradas duas áreas de scrapers. A primeira fica localizada no início da faixa 

de dutos, próxima à refinaria, a uma elevação de 18 m; e a segunda localiza-se no final da 

faixa de dutos, junto ao Terminal a uma elevação de 15m. 

 Sistema de bombeamento 

Para o duto de GLP, considerou-se que as bombas auxiliares irão disponibilizar uma 

pressão mínima equivalente a 30 mcl acima da pressão de vapor do produto na sucção das 

bombas principais, localizadas na refinaria. 

O rendimento das bombas foi estimado em 70%. 

 Tubulação de descarga 

Para efeito de simulação, nas linhas de descarga das bombas, considerou-se 100 m de 

tubulação além de um comprimento equivalente à perda de carga de seis curvas.  

 Perda de carga máxima nas válvulas controladoras de vazão 

A perda de carga máxima considerada nas válvulas controladoras de vazão, localizadas 

na descarga das bombas principais, foi de 0,5 kgf/cm² na posição totalmente aberta. 

 Pressão mínima no duto 

Determinou-se o valor de 2kgf/cm², acima da pressão de vapor do produto transportado, 

a pressão mínima ao longo do duto de GLP. 

Também foi estipulada que a regulagem de pressão assegurará uma pressão mínima de 

entrega de 5 kgf/cm² acima da pressão de vapor. 

 Medidores de vazão 

Tanto no início, como no final do duto, serão instalados medidores de vazão 

ultrassônicos. 

 Sobreespessura de corrosão 

Para a linha, considerou-se sobreespessura de corrosão de 1,3 mm.  

 Rugosidade dos tubos 

Considerou-se que a rugosidade dos tubos é de 45 μm. 

5.1.1.1 Vazões 

Considerando um fator de disponibilidade dos dutos de 98%, e o fator de recuperação 

com o GLP é de 27%, foi definida pelo ABASTECIMENTO/PETROBRAS a vazão nominal 

para a linha como 150 t/h. 

Considerou-se que o escoamento se dará à temperatura de 38°C. 
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5.1.1.2 Caracterização do duto 

Com a utilização do software Stoner Pipeline Simulator, foi realizada a simulação da 

linha de duto de GLP, e as premissas apresentadas neste trabalho foram tomadas como base. 

Os resultados desta simulação estão apresentados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Características do duto de GLP. 

Características 

Duto GLP 

Diâmetro 

Nominal 

Vazão 

Nominal 

Vazão 

Mínima 

Vazão 

Máxima 

Número 

de 

Bombas 

Potência 

Requerida 

 10 pol 150 t/h 60 t/h 175 t/h 

1 principal 

+ 1 

reserva 

332 HP / 

bomba 

Características 

Duto GLP 

Temperatura 

de Operação 

Temperatura 

de Projeto 

Pressão 

Normal 

de 

Operação 

Pressão 

de 

Projeto 

Espessura 

do duto 
Material 

 20 a 40ºC 0 a 45ºC 
7,2 a 34,4 

kgf/cm² 

48 

kgf/cm² 

0,203 

polegada 

(*) 

API 5L 

grau X42 

(*) Espessuras mínimas de construção e montagem segundo norma ABNT 15280-1:2009. 

Os valores de espessura dos dutos foram calculados levando em consideração os 

transientes hidráulicos, em virtude de fechamentos indevidos de válvulas. 

5.1.1.3 Sistemas Anticorrosivos e de Proteção Catódica 

 Revestimento anticorrosivo externo 

Os dutos para transporte de GLP deverão ser revestidos externamente de polietileno 

tripla camada (PE3L). As juntas de campo deverão ser revestidas com manta termocontrátil 

tripla camada.  

 Sistema de Proteção Catódica 

O duto deve ser dotado de um Sistema de Proteção Catódica (SPC) para todos os seus 

trechos enterrados com o objetivo de complementar a proteção anticorrosiva oferecida por seu 

revestimento externo. Este sistema também é responsável pelo controle de interferências 

originárias de sistemas ferroviários e/ou metroviários eletrificados.  

O SPC deve ser constituído, basicamente, pelos seguintes componentes:  

1. Fontes de corrente contínua, geralmente retificadores, instalados dentro de unidades 

da Petrobras; 
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2. Leitos de anodos inertes instalados em poço profundo, a menos que comprovada a 

sua inviabilidade. Leitos de anodos galvânicos podem ser instalados em regiões onde 

economicamente for inviável a instalação de sistemas de corrente impressa (fonte de corrente 

contínua e leito de anodos inertes); 

3. Juntas de isolamento elétrico do tipo monobloco, instaladas nos afloramentos do duto 

junto aos seus lançadores/recebedores de estações inicial e final, destinadas a limitar o fluxo 

de corrente de proteção catódica aos trechos enterrados; 

4. Pontos de testes para o conjunto de tubulações novas e existentes da mesma faixa, 

destinados à medição dos potenciais tubo-solo ao longo dos dutos, com espaçamento médio 

de 2,5 km entre si, com cupons de proteção catódica associados; 

5. Drenagens elétricas para o controle das interferências elétricas. 

O SPC deve ser projetado e construído de acordo com as normas ISO 15589-1 e 

Petrobras N-2298, visando os seguintes critérios:  

1. Potencial tubo-solo e cupom-solo OFF entre -0,85 a 1,20 V (Cu/CuSO4), em áreas 

livres de interferências elétricas;  

2. Potencial tubo-solo ON entre -1,00 e -3,00 V e cupom-solo OFF entre -0,85 a 1,20V 

(Cu/CuSO4) em locais sujeitos a interferências elétricas. 

 Interferências de Linhas de Transmissão (LT) de Energia Elétrica  

Ao longo do traçado do duto, onde há cruzamentos ou paralelismos com linhas de 

transmissão de 69 kV ou tensão superior, deverão ser elaborados estudos sobre as 

interferências eletromagnéticas das linhas de transmissão no duto.  

5.1.2 Caracterização da Região 

Através do mapeamento do traçado foram identificados os pontos notáveis ao longo da 

diretriz da faixa do duto. Podemos destacar alguns pontos notáveis na faixa do duto. 

Na Tabela 5.3 é possível verificar os cruzamentos da faixa do duto da refinaria com as 

rodovias, linhas de transmissão, ferrovias e cursos d’água 

Tabela 5.3 – Localização dos Cruzamentos. 

Ponto 

Notável 
Km Coordenadas Tipo de Cruzamento 

01 0+560 578732 9673494 Rodovia - MA 110 

03 6+667 573660 9676583 Linha de Transmissão elétrica 

04 6+706 573619 9676582 Rodovia - BR 135 
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05 7+300 573032 9676558 Ferrovia 

06 7+487 572849 9676591 Rodovia - Estrada Secundária 

07 8+649 572010 9677295 Ferrovia 

08 8+665 571995 9677292 Ferrovia 

10 10+885 570799 9678878 Curso d’água - Córrego 

11 18+345 569139 9685731 Curso d’água - Igarapé Jimbuca 

12 26+142 569560 9693453 Ferrovia 

13 28+458 571027 9695221 Curso d’água - Estreito dos Mosquitos 

14 30+628 572060 9697084 Ferrovia 

15 31+108 572371 9697436 Rodovia - Estrada Secundária 

17 32+49 573114 9697894 Ferrovia 

18 34+452 574892 9699463 Rodovia - Estrada Secundária 

20 36+968 576016 9701659 Ferrovia 

21 39+845 575986 9703354 Curso d’água - Riacho das Pedrinhas 

22 40+454 576494 9704850 Curso d’água - Riacho dos Cachorros 

25 44+884 575351 9708706 Rodovia - Estrada Secundária 

26 47+317 573178 9709163 Igarapé Arapapai 

 

A partir dos pontos notáveis, foi elaborada a Matriz de Ocupação Humana, que 

apresenta áreas habitadas, o posicionamento, e o número de residências e de construção na 

área mapeada. Apresentada na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Matriz de Ocupação Humana. 

Ponto 

Notável 
Município 

Localidade 

(Localização 

- Km) 

Lado Extensão 
Qtde. de 

Pessoas 

Edificação 

mais 

Próxima 

(m) 

Nº de 

Residências 

02 

Bacabeira 

Sapucaia 

(0+584) 
AL 270 55 24 11 

09 

Perizes de 

Baixo 

(8+951) 

LD 664 50 75 10 

16 

São Luís 

Inhaúma 

(31+407) 
AL 2998 550 45 110 

19 
Pedrinhas 

(36+945) 
AL 270 145 55 29 

23 
Santa Cruz 

(42+332) 
AL 315 45 20 9 

24 
Pindoba 

(44+854) 
LD 420 30 12 6 

AL: ambos os lados 

LD: lado direito 

Foi considerado que a estimativa do número de pessoas por residência é igual a 5, com 

base na média de moradores por domicílio particular permanente, para os municípios onde há 
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presença de população. Este valor é baseado na Pesquisa de Contagem Populacional (2007), 

publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-www.ibge.com.br), de 

acordo com a Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Média de Moradores por Domicílio Particular Permanente.  

Município Média de Moradores 

Bacabeira 4,40 

São Luís 3,82 
                                                         Fonte: IBGE (2007). 

5.1.3 Características Climatológicas da Região 

Os dados meteorológicos utilizados como condição de contorno nas simulações dos 

efeitos físicos e vulnerabilidade do presente estudo foram gerados a partir da base de dados 

obtida da LAKES (Professional Software Development, www.weblakes.com). Estas 

informações foram resultantes de três anos (2006-2008) de simulação numérica do Modelo 

atmosférico de mesoescala MM5 (quinta geração do NCAR/Penn State Mesoescale Model), 

centrado em 2,5º S e 44,3º W (região de localização do empreendimento). 

Estas simulações consideram a assimilação da base de dados da NOAA/CDC (National 

Oceanic and Atmospheric Administration/National Climatic Data Center, www.noaa.gov) 

que, por sua vez, incorpora os dados de superfície e de radiossondagens provenientes de 

estações meteorológicas situadas na região de localização da faixa de dutos da REPRE-I. 

Estes dados foram decompostos em período diurno e noturno. Para a caracterização do 

período diurno, foram selecionados os valores entre 6h e 18h. Para o período noturno, foram 

selecionados os valores compreendidos entre 18h e 6h. Após a decomposição dos diferentes 

períodos, foi obtida a distribuição da intensidade e direção do vento em diferentes classes, 

para o período diurno (Figura 5.2) e noturno (Figura 5.3). 

A distribuição de frequência dos ventos para os períodos diurno e noturno, 

característicos da região do empreendimento, e que foram utilizados na simulação dos efeitos 

físicos e vulnerabilidade do presente estudo estão indicadas na Tabela 5.6. Os parâmetros 

médios predominantes para as simulações estão apresentados na Tabela 5.7. 

../../Configurações%20locais/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dados%20de%20aplicativos/Última%20Versão/TOMO%20II%20-%20UPBs/Tomo%20II%20-%20Volume%20I/www.noaa.gov
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Figura 5.2 - Rosa dos ventos para o período diurno. Região da faixa de dutos da REPRE-I. 
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Figura 5.3 - Rosa dos ventos para o período noturno. Região da faixa de dutos da REPRE-I. 

Tabela 5.6 – Distribuições de frequência do vento para os períodos diurno e noturno, considerando as 

classes de estabilidade dominantes nos respectivos períodos. Região da faixa de dutos da REPRE-I. 

Direções 
Freqüências 

Classe C - Dia Classe E - Noite 

N 4,26 0,94 

NNE 19,98 14,09 

NEE 25,33 54,79 

E 26,53 23,52 
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Direções 
Freqüências 

Classe C - Dia Classe E - Noite 

SEE 21,36 4,84 

SSE 1,05 0,37 

S 0,13 0,08 

SSW 0,19 0,32 

SWW 0,29 0,17 

W 0,45 0,16 

NWW 0,21 0,41 

NNW 0,22 0,32 

TOTAL  (%) 100,00 100,00 

Tabela 5.7 - Parâmetros meteorológicos médios para os períodos diurno e noturno. Estes dados serão 

utilizados para as simulações da análise de consequências. Região da faixa de dutos da REPRE-I. 

Período 
Classe de 

estabilidade 

Velocidade 

Média 
Temp. (ºC) 

UR  

(%) 
Pressão (mb) 

Dia C 3,8 28,3 72,5 1009,3 

Noite E 3,6 26,2 85,0 1009,2 

5.2 Análise do produto transportado 

As principais características, propriedades físico-químicas e informações sobre a 

periculosidade, toxicidade, medidas de segurança, medidas de combate a incêndio e condições 

de manuseio do GLP, em transferência ao longo da faixa de duto da REPRE-I, está 

apresentada na sua Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ), retirado 

de um documento da PETROBRÁS atualizado em 05 de janeiro de 2010, que pode ser 

encontrada no Anexo I deste documento. 

5.3 Análise Histórica 

Para o estudo da estimativa de freqüência, serão apresentados estatísticas e gráficos 

referentes ao banco de dados internacional CONCAWE, que possuem informações sobre 

acidentes em oleodutos ocorridos em países da Europa. 

O CONCAWE - Oil Pipelines Management Group’s Special Task Force on Oil Pipeline 

Spillages é uma organização européia criada em 1963 por um pequeno grupo de companhias 

de petróleo com o intuito de realizar estudos sobre questões ambientais relevantes para a 

indústria do petróleo. A sua composição foi ampliada para incluir a maioria das empresas que 

operam na Europa. O CONCAWE, através do seu grupo de gerenciamento de oleodutos, 

elaborou um relatório com estudos estatísticos sobre acidentes envolvendo oleodutos 

ocorridos no período de 1971 a 2006, denominado Performance of European Cross-Country 
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Oil Pipelines - Statistical summary of reported spillages in 2006 and since 1971. A seguir 

serão apresentadas estatísticas e alguns gráficos obtidos a partir do CONCAWE. 

5.3.1 Acidentes por Tipo de Produto 

A Tabela 5.8 apresenta a distribuição de freqüência dos acidentes ocorridos no período 

de 1971 a 2006, registrados no CONCAWE e especificados por tipo de produto vazado. 

Observa-se que em mais da metade desses acidentes, foram liberados produtos classificados 

como ―Produtos Limpos‖, i.e, Nafta, Diesel, Querosene. Em contrapartida, os produtos que 

estiveram menos envolvidos em acidentes foram os lubrificantes, com apenas 0,7% dos 

registros. A Figura 5.4 sumariza as informações apresentadas na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 - Distribuição de frequência de acidentes por produto (1971- 2006). 

Produto Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Lubrificante (Quente) 3 0,70 

Óleo Combustível (Quente) 67 15,00 

Petróleo Bruto 131 29,20 

Petróleo Bruto ou Produto 6 1,30 

Produto Limpo 241 53,80 

Total 448 100,00 

                Fonte: CONCAWE (2008). 

 

Figura 5.4 - Frequência de acidentes por produto(1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.3.2 Número de Acidentes por Ano 

A quantidade de acidentes registrados de 1971 a 2006 por ano no CONCAWE pode ser 

observada na Figura 5.5. O ano de 1973 foi o que mais registrou ocorrências de acidentes com 

um total de 23. Na década de 80, 1989 foi o ano em que mais registros de acidentes foram 

observados totalizando 17 ocorrências. Já na década de 90, o ano de 1991 registrou 19 
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acidentes, o maior registro de acidentes naquela década. E nos últimos 10 anos, 2001 foi o ano 

que mais apresentou registros, com um total de 15 acidentes. 
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Figura 5.5 - Frequência de Acidentes por Ano (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.3.3 Quantidade de Produto Vazado por Ano (m3) 

A quantidade total dos diversos produtos vazados nos acidentes ocorridos nos anos 

analisados é apresentada na Figura 5.6. Observa-se que durante o ano de 1980, ocorreu a 

maior liberação de produtos, totalizando 6385 m³; apesar disso, 1980 não foi o ano em que 

ocorreram mais acidentes (Figura 5.5). Já o ano de 1973, no qual ocorreu o maior número de 

vazamentos registrados, teve apenas 1154 m³ de produtos liberados. 
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Figura 5.6 - Quantidade de Produto Vazado por Ano (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 
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5.3.4 Detecção do Vazamento 

Como é possível ser observado na Figura 5.7, a principal forma de detecção dos 

acidentes registrados pelo CONCAWE é através de terceiros com 47,5% das ocorrências, 

seguido de monitoria de rotina (28,3%) e sistema de detecção automático (10,5%). A Tabela 

5.9 apresenta a distribuição de frequência de ocorrência de vazamentos por modos de 

detecção. 

Tabela 5.9 - Distribuição de Frequência de Acidentes por Modo de Detecção (1971 – 2006). 

Modo de Detecção Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Equipe de Vigilância 34 7,60 

Inspeção Interna 3 0,70 

Monitoria de Rotina 127 28,30 

Terceiros 213 47,50 

Sistema de detecção Automático 47 10,50 

Teste de Pressão 24 5,40 

Total 448 100,00 

           Fonte: CONCAWE (2008). 

 

 

Figura 5.7- Frequência de Acidentes por Modo de Detecção (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.3.5 Característica da tubulação no Local de Vazamento 

Como pode ser observado através da Tabela 5.10 e da Figura 5.8, a maioria dos 

vazamentos em oleodutos (79,9%) ocorre em trechos onde a tubulação é subterrânea. 
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Tabela 5.10 - Distribuição de Frequência de Acidentes por Característica da Tubulação (1971 – 2006). 

Característica da Tubulação Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Estação de Bombeamento 56 12,50 

Tubulação Acima do Solo 34 7,60 

Tubulação Subterrânea 358 79,90 

Total 448 100,00 

     Fonte: CONCAWE (2008). 

 

Figura 5.8 - Frequência de Acidentes por Característica da Tubulação (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.3.6 Acidentes por Componentes da Tubulação 

De um total de 448 registros, observa-se do gráfico da Figura 5.9, que os vazamentos 

em oleodutos, ocorrem na sua maioria, em trechos da própria tubulação seguidos por juntas 

(11,8%) e válvulas (7,1%). Por sua vez, a bomba é o componente que menos contribui com 

acidentes, em se tratando de oleodutos (ver Tabela 5.11). 

Tabela 5.11 - Distribuição de Frequência de Acidentes por Componente da Tubulação (1971 – 2006). 

Componente Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Bomba 3 0,70 

Câmera de Pig 5 1,10 

Curva 11 2,50 

Desconhecido 19 4,20 

Junta 53 11,80 

Trecho de Tubulação 299 66,70 

Tubulação de pequeno diâmetro 26 5,80 

Válvula 32 7,10 

Total 448 100,00 

Fonte: CONCAWE (2008). 
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Figura 5.9 - Frequência de Acidentes por Componente da Tubulação (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.3.7 Acidentes por Diâmetro da Tubulação  

Conforme pode ser observado na Figura 5.10, a maioria dos acidentes registrados no 

CONCAWE ocorrem em tubulações de 8 polegadas, seguido por tubulações de 12 e 10 

polegadas. 
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Figura 5.10 - Frequência de Acidentes por Diâmetro da Tubulação (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.3.8 Acidentes por Tipo de Área Afetada 

Áreas de baixa densidade populacional são as principais afetadas por acidentes 

ocorridos na Europa, conforme mostra os dados do CONCAWE resumidos através da Tabela 
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5.12 e na Figura 5.11. Nota-se também que áreas contendo indústrias ou estabelecimentos 

comerciais também já foram muitas vezes afetadas por este tipo de acidente (34%). 

Tabela 5.12 - Distribuição de Frequência de Acidentes por Área Afetada – CONCAWE (1971 – 2006). 

Área Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Agrícola 11 2,90 

Alta densidade Populacional 18 4,80 

Baixa densidade Populacional 212 56,20 

Floresta 7 1,90 

Improdutiva 1 0,30 

Indústria ou Comércio 128 34,00 

Total 377 100,00 

   Fonte: CONCAWE (2008). 

 

 

Figura 5.11 - Frequência de Acidentes por Área Afetada (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.3.9 Causas dos Acidentes 

A maioria dos acidentes teve como principal motivo o desmoronamento com uma 

frequência relativa na ordem de 15,3%, como pode ser observado na Figura 5.12. 
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Figura 5.12 - Frequência de Acidentes por Motivos Causadores (1971 – 2006). 

Fonte: CONCAWE (2008). 

5.4 Identificação dos Perigos através da utilização da APR 

A etapa de Identificação dos perigos é realizada a partir da aplicação da técnica de 

Análise Preliminar de Riscos (APR), de acordo com a seção 4.2.4, para a realização da APR é 

necessário compreender o funcionamento da dutovia, para que seja possível a identificação 

dos perigos através das características físicas do processo e da substância em estudo. 

Com a finalidade de identificar os alcances dos cenários acidentais e o potencial de 

conseqüência destes sobre as comunidades vizinhas foram utilizadas APRs. 

Para a análise foram considerados apenas os cenários com categoria de severidade III 

(críticos) e IV (catastróficos), dessa análise foram identificados 6 cenários que representam os 

vários cenários acidentais referentes a faixa de duto de GLP da REPRE-I. As APRs que foram 

elaboradas estão disponíveis para consulta no ANEXO II. Na Figura 5.13 é possível observar 

como os 6 cenários encontrados foram classificados com a s categorias de riscos. 
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Figura 5.13 – Estatística por Categoria de Risco. 

Pode-se observar que todos os cenários acidentais referentes à faixa de dutos de GLP 

possuem riscos moderados, nenhum tolerável nem não tolerável. 

5.4.1 Definição dos Cenários Selecionados para Análise Quantitativa de Riscos 

A partir dos cenários classificados nas APRs (ANEXO II) dentro das categorias de 

Severidade III (crítica) ou IV (catastrófica) são relacionados nesta seção. A Tabela 5.13 

apresenta os cenários que serão analisados na fase quantitativa deste Estudo de Análise de 

Riscos. 

Tabela 5.13 – Cenários de severidade crítica ou catastrófica selecionados das APR’s 

Cenário Descrição 

1 Pequena liberação de GLP 

3 Média liberação de GLP. 

5 Grande liberação de GLP. 

5.5 Estimativa das Freqüências de ocorrência dos acidentes 

Para a estimativa de freqüência dos cenários acidentais listados nas APR’s e 

considerados como significativos para serem avaliados quantitativamente serão 

correlacionados a liberações a partir de oleodutos. 

As taxas de falhas que serão utilizadas para estimar a freqüência de falhas destes 

oleodutos serão obtidas a partir do banco de dados CONCAWE (2008). 

5.5.1 Frequência de Falhas para Oleodutos 

A estimativa da frequência de falhas dos oleodutos da REPRE-I será feita através da 

análise do relatório denominado Performance of European Cross-Country Oil Pipelines - 

Statistical summary of reported spillages in 2006 and since 1971 publicado em maio de 2008 

e elaborado pelo grupo de gerenciamento de oleodutos do CONCAWE. Tal documento 
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apresenta análises estatísticas sobre 448 acidentes ocorridos no período de 1971 a 2006 ao 

longo de uma malha que compreende 35.390 km de oleodutos na Europa Ocidental. 

Com a finalidade de estimar a frequência de falhas dos dutos da REPRE-I, serão 

considerados apenas os registros de acidentes dos últimos cinco anos do relatório (2002-2006) 

analisados no CONCAWE. Como mostrado na Tabela 5.14, aconteceram 54 registros de 

vazamento nesse período, o que fornece uma frequência de ocorrência de falhas de 3,10E-04 

oc/km.ano. 

É importante destacar que este valor depende da extensão considerada do duto assim 

como do número de registros em determinado período. A Figura 5.14 apresenta a variação da 

extensão dos dutos ao longo dos anos cobertos no CONCAWE (2008); percebe-se que em 

1973, por exemplo, foram avaliados cerca de 17.000 km de dutos enquanto que em 2006, 

35.390 km foram cobertos. Já a Figura 5.15 apresenta o número de registros de vazamentos 

por ano ao longo do período avaliado no CONCAWE (2008). Nota-se que em 1973 e 2006, 

ocorreram 21 e 12 vazamentos o que fornece frequências de ocorrência de 1,24E-03 

oc/km.ano e 3,40E-4 oc/km.ano, respectivamente. 

Tabela 5.14 – Registros de Vazamento no Período de 2002 – 2006.  

 2002 2003 2004 2005 2006 2002 - 2006 

Comprimento Total (Km x 10
3
) 34,6 35,3 34,7 34,6 35,4 34,8 

Taxa de Transferência Total m
3
 x 10

6
 724 817 847 789 805 794 

Volume de Tráfico Total m
3
 x km x 10

9
 125 143 142 127 130 134 

Incidentes (Vazamentos) 14 12 5 11 12 54 

FALHA MECÂNICA       

Construção  1 2 2 2 7 

Material 1  1 3 4 9 

OPERACIONAL       

Sistema    2  2 

Humana      0 

CORROSÃO       

Externa 5 1  1  7 

Interna    1 2 3 

Corrosão sob tensão 1     1 

DESASTRES NATURAIS       

Sedimentação      0 

Inundações      0 

Outros 1     1 

ATIVIDADE DE TERCEIROS       

Acidental 4 4 2 1 2 13 

Malicioso 1 4   2 7 

Incidental 1 2  1  4 

  Fonte: CONCAWE (2008). 
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Figura 5.14 – Extensão dos Dutos Analisados por Ano (1971-2006). 

Fonte: CONCAWE (2008) 
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Figura 5.15 – Número de Vazamentos Registrados por Ano (1971-2006).  

Fonte: CONCAWE (2008). 

A classificação do tamanho dos furos que possam ocorrer ao longo da extensão dos 

dutos segundo o relatório CONCAWE (2008) segue abaixo: 

 Micro Furo: vazamento causado por falha na selagem ou solda; 

 Ponto: menor que 2mm x 2mm; 

 Fissura: de 2mm a 75mm de extensão com no máximo 10% de abertura; 

 Furo: de 2mm a 75mm de extensão com no mínimo 10% de abertura; 

 Fenda: de 75mm a 1000mm de extensão com no máximo 10% de abertura; 
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 Ruptura: maior que 75mm de extensão com no mínimo 10% de abertura. 

O CONCAWE (2008) apresenta informações referentes aos tamanhos dos furos para 

239 registros das 448 ocorrências de vazamentos como segue na Tabela 5.15. 

Tabela 5.15 – Vazamentos em Dutos de acordo com a classificação dos Furos no Período de 1971 – 2006.  

 Classe de Vazamento 

Total 
Item 

Micro 

Furo 
Ponto Fissura Furo Fenda Ruptura 

Número de 

Registros 
5 22 37 81 48 46 239 

Porcentagem (%) 2,1 9,2 15,5 33,9 20,1 19,2 100 
Fonte: CONCAWE (2008). 

Com base na Tabela 5.15, foi feito um agrupamento representativo dos tamanhos de 

orifícios em 03 (três) tipos: furo, fenda e ruptura. Para vazamentos da classe furo, foram 

adicionadas as probabilidades de ocorrência relativas à micro furo, ponto, fissura e furo, 

totalizando um percentual de 60,7% das ocorrências. Já para vazamentos das classes fenda e 

ruptura, foram utilizados os valores correspondentes à Tabela 5.15, ou seja, 20,1% e 19,2% 

respectivamente. A partir dessas suposições, as frequências de falhas para cada uma das 

classes de vazamento para os dutos da REPRE-I seguem na Tabela 5.16. 

Tabela 5.16 – Frequências dos Cenários Acidentais para Cada uma das Classes de Vazamento. 

Classe de 

Vazamento 

Frequência 

Total / Duto 

(oc/km.ano) 

Participação da 

taxa de falha por 

classe de 

vazamento (%) 

Frequência por 

classe de 

vazamento 

(oc/km.ano) 

Furo 

3,10E-04 

60,7 1,88E-04 

Fenda 20,1 6,23E-05 

Ruptura 

Catastrófica 
19,2 6,00E-05 

5.5.2 Fator de Operação 

O percentual de operação do duto de GLP foi considerado de 100%, pois o mesmo é 

mantido pressurizado inclusive sob a ausência de bombeamento. Esta condição resulta na 

necessidade de manter a pressão no interior do duto superior à pressão de vapor do GLP com 

o intuito de o produto permanecer no estado líquido. Logo a frequência de falhas utilizada 

para o duto de GLP são as mostradas na Tabela 5.16. 
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Na análise de consequências apresentada posteriormente, os seguintes aspectos foram 

considerados: 

 O volume vazado não é estimado para dutos de gás liquefeito como é o caso do 

duto de GLP. Isto se deve ao fato que quando da ocorrência de um vazamento, 

há o flasheamento do produto e a não retenção do mesmo na forma de colunas 

hidráulicas ao longo do duto; 

 Para o duto de GLP, a estimativa das frequências das tipologias acidentais é 

realizada a partir de árvores de eventos, como apresentado nas seções 

subsequentes. 

5.5.3 Frequências dos Cenários Acidentais: Árvore de Eventos 

Para a quantificação das probabilidades de ocorrências de diferentes conseqüências 

possíveis de ocorrer será realizada através da árvore de eventos dos dutos de GLP que será 

demonstrada a seguir. Para a determinação da frequência de ocorrência de um evento final, 

deve-se realizar o produto de todas as probabilidades dos ramos percorridos. 

O GLP será transportado pelo duto em fase líquida. Em caso de evento de vazamento, 

será considerado que ocorrerá uma rápida vaporização de uma parte (fração flasheada) do 

produto ocasionada pelo diferencial de pressão entre o sistema e o ambiente assim como pela 

pressão de vapor da substância; tal vaporização ocorrerá durante todo o período de 

vazamento. Já a parcela não flasheada originará uma poça de produto próxima ao local onde 

ocorreu o vazamento. 

Neste EAR foram consideradas as seguintes consequências físicas de acordo com as 

características do GLP: (i) jato de fogo resultante da ignição imediata de vazamentos devido a 

furo ou fenda. Caso não ocorra ignição imediata, uma nuvem de vapor inflamável poderá ser 

formada, ignizando de forma retardada (caso se encontre dentro dos Limites de 

Inflamabilidade) podendo ainda provocar explosões se houver áreas de confinamento; (ii) 

Bola de Fogo seguida de jato de fogo gerado pela ruptura do duto; (iii) VCE (Vapour Cloud 

Explosion) que, por sua vez, também é a ignição retardada de uma nuvem de vapor. A VCE 

pode ocasionar consequências consideráveis de sobrepressão, além de provocar danos às 

pessoas, equipamentos e edificações. 

As AE’s analisaram as consequências possíveis dos vazamentos de GLP. A Figura 5.16 

apresenta a AE para ruptura do duto de GLP, enquanto a Figura 5.17 mostra a AE para furo e 

fenda. 
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Figura 5.16 – Árvore de Eventos para Ruptura do Duto de GLP. 

 

Figura 5.17– Árvore de Eventos para Furo e Fenda do Duto de GLP. 

5.5.4 Probabilidade de Ignição Imediata 

De acordo com o TNO - Purple BooK (2005) as probabilidades de ignição imediata que 

aparecem nas AE’s da Figura 5.16, Figura 5.17. O TNO - Purple Book, páginas 4.13 e 4.14 

apresentam, para instalações fixas, valores de ignição imediata que são influenciados pela 

taxa de vazamento e pela reatividade do produto, como mostra a Tabela 5.17. 

Tabela 5.17 – Probabilidades de Ignição Imediata. 

Tipo de Vazamento Substância 

Contínuo Instantâneo Líquido 

Gás de 

baixa 

reatividade 

Gás de alta 

e média 

reatividade 

< 10 Kg/s < 1000 kg 

0,065 

0,02 0,2 

10 — 100 Kg/s 1000 — 10000 kg 0,04 0,5 

> 100 Kg/s > 10000 kg 0,09 0,7 
            Fonte: TNO – Purple Book. 

A referência para as reatividades dos gases que compõem o GLP é apresentada na 

Tabela 5.18. De acordo com esta tabela e a FISPQ (Anexo I), o GLP é classificado como 

substância de média reatividade. 
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Tabela 5.18 – Reatividades dos Gases Utilizadas para Cálculo da Probabilidade de Ignição Imediata. 

Baixa 

Reatividade 

Média 

Reatividade 

Alta 

Reatividade 

Amônia 1-Buteno Benzeno 

Metano Propano Acetileno 

Cloroetano Butano Nafta, solvente 

Dicloropropeno Propeno Formaldeído 
                                   Fonte: TNO – Purple Book. 

De acordo com o TNO – Purple Book, para instalações fixas, compostos de média 

reatividade possuem probabilidades de ignição imediata que dependem da taxa de vazamento 

ou da massa vazada, podendo assumir valores iguais a 0,2, 0,5 ou 0,7 (Tabela 5.175.17). 

5.5.5 Probabilidades de Ignição Retardada 

Para a estimativa das probabilidades de ignição retardada devem ser levadas em 

consideração todas as fontes de ignição que se encontram dentro da nuvem de vapor, 

delimitada pelo Limite Inferior de Inflamabilidade (LII) em um determinado ponto de 

liberação. Tais valores estão dados na Tabela 5.19 e foram estimadas de acordo com LEES, 

1996– Pág. A7/32.  

Tabela 5.19 – Probabilidades de Ignição Retardada. 

Fontes de Ignição 
Probabilidade de Ignição 

Retardada 

Nenhuma¹ 0,1 

Muito poucas 0,2 

Poucas 0,5 

Muitas 0,9 

¹Em relação à denominação nenhuma para 0,1 de probabilidade, extraída do LEES, ressalta-se que a mesma corresponde ao menor valor 

estabelecido, não significando, portanto, ausência de fontes de ignição. 

Fonte: Lees (1996). 

5.5.6 Condição para Explodir 

De acordo com o TNO - Purple Book (2005), após a ignição de uma nuvem de vapor 

não confinada, um evento ocorre com características tanto de um incêndio em nuvem quanto 

de uma explosão. Isto pode ser modelado como dois eventos separados, i.e., um incêndio em 

nuvem puro e uma explosão pura: 

 Um incêndio em nuvem sem efeitos de pressão com probabilidade de 0,6; 

 Uma explosão sem efeitos de incêndio em nuvem com probabilidade de 0,4. 

 A massa na nuvem é igual à massa dentro do contorno do LII. 
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5.5.7 Frequências x Direções do Jato 

Para os percentuais dados na Tabela 5.20 serão consideradas três direções para 

ocorrência do jato: horizontal, angular e vertical. Esses percentuais foram calculados a partir 

das direções de vazamento da Figura 5.18. Os outros componentes da AE da Figura 5.19 são 

dados nas seções 5.5.4 – 5.5.6. 

Tabela 5.20 – Probabilidades de Acordo com a Direção do Jato. 

Probabilidade para Direção do Jato 

Vertical 0,125 

Angular 0,250 

Horizontal 0,625 

 

VERTICAL 

12,5%

ANGULAR

12,5%
ANGULAR

12,5%

HORIZONTAL 

62,5%  

Figura 5.18 – Direções dos vazamentos - Dutos Enterrados. 

A Figura 5.19 mostra a Árvore de Eventos que demonstra as direções de jato 

consideradas para o duto de GLP da REPRE-I. 



Capítulo 5 Aplicação da Metodologia  

 

 79 

 

Figura 5.19 – Árvore de Eventos para GLP. 
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5.5.8 Fator de Utilização 

Foi considerado o fator de utilização igual a 1 (frequência de ocorrência não corrigida) 

para as operações que ocorrem 24 h/dia e 365 dias por ano. Tabela 5.21 mostra as frequências 

por direções de liberação de Produto para o GLP. 

Tabela 5.21 – Frequências x Direções de Liberação de GLP. 

Classe de 

Vazamento 

Frequência 

Utilizada 

(oc/km.ano) 

Direção do 

Jato de 

Produto 

Probabilidade 

Frequência x 

Direção do Jato 

(oc/km.ano) 

Ruptura 6,00E-05 

Vertical 0,125 7,50E-06 

Angular 0,250 1,50E-05 

Horizontal 0,625 3,75E-05 

Fenda 6,23E-05 

Vertical 0,125 7,79E-06 

Angular 0,250 1,56E-05 

Horizontal 0,625 3,89E-05 

Furo 1,88E-04 

Vertical 0,125 2,35E-05 

Angular 0,250 4,70E-05 

Horizontal 0,625 1,18E-04 

5.6 Análise das Conseqüências e avaliação de Vulnerabilidade 

Para a realização dos cálculos de vulnerabilidade foi utilizado o sistema computacional 

EFFECTS versão 8.1.0.4219, 2010, desenvolvido pela TNO (The Netherlands Organization 

of Applied Scientific Research). A TNO é uma instituição independente de pesquisa e 

desenvolvimento sediada na Holanda, conhecida internacionalmente por seus produtos 

voltados para diversas áreas de conhecimento. 

O EFFECTS 8.1, é uma ferramenta computacional que possibilita numa única 

plataforma calcular efeitos e conseqüências do escape acidental de substâncias perigosas. Este 

conjunto de programas foi desenvolvido baseado no TNO Yellow Book CPR14E (2005) e no 

TNO Green Book CPR16E (1992). 

Na Figura 5.20 é apresentado um esquema que ilustra as prováveis sequências de 

eventos de um acidente que podem ser simuladas pelo modelo EFFECTS 8.0, TNO (2010). 

Cada caixa do esquema detalha um passo do evento, para o qual, um modelo matemático é 

aplicado detalhando o início do vazamento, as possíveis mudanças de estado da substância 

e/ou composto até sua completa dispersão na atmosfera 



Capítulo 5 Aplicação da Metodologia  

 

 81 

 

Figura 5.20 - Esquema para modelagem de um provável acidente. 

5.6.1 Definição dos Cenários Acidentais Selecionados para a Análise Quantitativa 

de Riscos 

Para a análise de vulnerabilidade, foram selecionados os cenários acidentais 

classificados nas APR’s com categorias de severidade III e IV, tomando como base a matriz 

de classificação de risco da PETROBRAS N-2782 (2008). Nesta definição, também foram 

consideradas, pela equipe que elaborou as APR’s, as condições de pressão e temperatura 

presentes nos processos, bem como o grau de inflamabilidade e toxicidade do GLP com base 

na documentação de projeto. A Tabela 5.13 (Seção 5.4.1) apresenta os cenários acidentais 

selecionados para a fase quantitativa deste Estudo de Análise de Riscos. 

5.6.2 Metodologia de Cálculo dos Volumes Vazados 

A seguir, descreve-se como foram definidas as variáveis utilizadas para estimar os 

volumes vazados para cada um dos cenários acidentais. 

5.6.2.1 Diâmetro Equivalente do Orifício 

As dimensões das seções das classes de ruptura foram categorizadas como segue na 

Tabela 5.22 de acordo com o diâmetro equivalente do furo no duto. 

Vazamento 

Estado Gasoso Estado Bifásico 

 

Estado Líquido 

Evaporação Instantânea 

Formação de Poça 

Aerosol+Gás Evaporação da Poça 

Dispersão Atmosférica 

Neutra Densa 
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Tabela 5.22 – Classes de Vazamento x Diâmetros Equivalentes. 

Classe de Vazamento Diâmetro Equivalente do Orifício 

Furo 5% D 

Fenda 20% D 

Ruptura 100% D 

onde D é o diâmetro do duto. Desta forma, tem-se que o diâmetro equivalente para o duto de 

GLP é dado na Tabela 5.23. 

Tabela 5.23 – Diâmetro Equivalente. 

Duto Diâmetro (pol) 
Diâmetro Equivalente do Orifício (pol) 

Furo Fenda Ruptura 

GLP 10 0,5 2 10 

5.6.2.2 Tempos de Detecção e Atuação do Operador 

Foi considerado que a soma dos tempos de detecção e atuação do operador para furos de 

5% é igual a 10 minutos, pois este é o tempo decorrido estimado para tomada de decisão em 

casos de anormalidade que exigem consulta às bases localizadas nos extremos dos dutos. Já 

para fendas e rupturas, assumiu-se que o tempo máximo para detecção e posterior atuação 

seria igual a 4 minutos. 

5.6.2.3 Tempo de Parada do Bombeamento após Detecção 

O tempo de parada do bombeamento após detecção para os três tipos de vazamento foi 

considerado igual a 1 min. Desta forma, o tempo total (detecção + atuação do operador + 

parada do bombeamento) é de 11 min para furos e 5 min para fendas e rupturas como 

mostrado na Tabela 5.24. 

Tabela 5. 24 – Tempo de Duração dos Cenários Acidentais. 

Classe de 

Vazamento 

Tempo de Detecção e 

Atuação do Operador 

(min) 

Tempo de Parada de 

Bombeamento (min) 

Tempo de Duração 

dos Cenários 

Acidentais (min) 

Furo 10 1 11 

Fenda 4 1 5 

Ruptura 4 1 5 

5.6.3 Simulação das Consequências 

Através do programa EFFECTS versão 8.1.0, TNO (2010), foram calculadas as taxas de 

vazamento. Os cenários selecionados na Tabela 5.16 (Seção 5.4.1), considerando as 

características e o comportamento do GLP geraram diferentes tipologias acidentais. 
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Em todas cenários simulados pelo EFFECTS, TNO (2010) os seguintes fatores foram 

considerados: 

 Características meteorológicas; 

 Fator de rugosidade do terreno; 

 Características da liberação, como diâmetro equivalente do furo e tipo, duração e fluxo 

mássico da liberação; 

 Altura da fonte de escape. 

5.6.3.1 Níveis de Interesse dos Efeitos Físicos 

Os limites adotados foram os estabelecidos pela Norma Técnica CETESB, 2003e pelo 

TNO - Purple Book (2005). 

A seguir, são listados os valores de referência utilizados para: 

 Radiação térmica: 

- 3,0 kW/m²: Início dos efeitos irreversíveis; 

- 12,5 kW/m²: 1% de fatalidade; 

- 37,5 kW/m²: 50% de fatalidade. 

 Sobrepressão: Utilizando o modelo de Multi-Energia da TNO 

- 0,05 bar: 1% de quebra de vidro; 

- 0,1 bar: Danos reparáveis às estruturas – 1% de fatalidade das pessoas expostas; 

- 0,3 bar: Danos graves às estruturas – 50% de fatalidade das pessoas expostas. 

 Incêndio em Nuvem: LII (Limite Inferior de Inflamabilidade) – 100%; 

Para o caso de explosões ocorridas instantaneamente após os vazamentos (Bola de 

Fogo), os valores de referência da radiação térmica adotados correspondem à equação de 

Probit segundo Eisenberg com coeficientes sugeridos pelo CCPS (Center for Chemical 

Process Safety – Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis - Segunda 

Edição – AICHE): 

 18,2 kW/m²: 1% de fatalidade; 

 36 kW/m²: 50% de fatalidade. 

5.6.4 Produto de Referência 

Foi utilizado de forma conservativa o propano como produto de referência para o GLP 

para o cálculo da taxa de vazamento. 
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5.6.5 Premissas para a Simulação das Conseqüências e Dados de Entrada para os 

Modelos 

As premissas utilizadas para simulação das consequências estão de acordo com a 

metodologia da TNO e CETESB: 

- Purple Book CPR 18E (2005); 

- Yellow Book CPR14E (2005); 

- Norma CETESB (2003). 

Note que os cenários acidentais selecionados foram simulados considerando ruptura 

catastrófica e rupturas parciais (furo e fenda). Sobre as direções de vazamentos para gases 

liquefeitos, foram adotadas as seguintes premissas: 

 Furo (5% do diâmetro da tubulação) com vazamento na direção vertical para cima, 

angular de 45° relativamente à vertical para um lado e para o outro e na direção 

horizontal; 

 Fenda (20% do diâmetro da tubulação) com vazamento na direção vertical para cima, 

angular de 45° relativamente à vertical para um lado e para o outro e na direção 

horizontal; 

 Ruptura (100% do diâmetro da tubulação) com vazamento na direção vertical para 

cima, angular de 45° relativamente à vertical para um lado e para o outro e na direção 

horizontal. 

Em seguida, foram realizadas as simulações das consequências resultantes de 

vazamentos GLP considerando os seguintes aspectos: 

- Para as simulações das consequências, adotou-se como representativo o ponto notável 

correspondente ao número 02 (Sapucaia), porque é o ponto com a maior pressão, logo tem-se 

uma maior taxa de vazamento, sendo, portanto a situação mais conservativa; 

- Para as simulações das consequências foi utilizada a temperatura média de operação, 

conforme mostrado na Tabela 5.2; 

- Para a ruptura total do duto de GLP, utilizou-se o modelo Long Pipeline (modelo de 

Morrow), enquanto que para a ruptura parcial (fenda ou furo), foi utilizado o modelo TPDIS 

(Liquefied Gas Bottom Discharge) devido à restrição do modelo de Morrow para rupturas 

parciais. 

Para simulação do efeito de Bola de Fogo (Fireball), foi adotada a metodologia a seguir: 
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- Utilizando-se o ponto notável 02 (Sapucaia) como representativo, o programa 

EFFECTS 8.1.0, TNO (2010) calcula a quantidade de massa removida devido à ruptura total 

em função do tempo; 

- Como o vazamento é contínuo, faz-se necessário definir um tempo de vazamento no 

qual resultará na massa de produto inflamável, até atingir o LII (Limite Inferior de 

Inflamabilidade), que é necessária para a formação da bola de fogo. Para tanto, utilizou-se a 

seguinte equação relacionando a duração t (em segundos) da bola de fogo em função da massa 

M (em Kg) de material inflamável (ver Yellow Book, página 6.91): t = 0,852 * M
0,26

; 

- Em seguida, a massa de produto inflamável necessária para a formação da bola de 

fogo foi determinada pelo ponto em que ocorre a interseção entre a curva representativa do 

tempo da bola de fogo e a reta que caracteriza a remoção de massa devido à ruptura conforme 

a Figura 5.21. 

 

Figura 5.21 - Estimativa da massa liberada de GLP para a ocorrência da Bola de Fogo.  

Com esse valor de massa de produto inflamável, foram calculados (utilizando-se o 

programa EFFECTS 8.1 – TNO, 2010) os alcances das consequências para a bola de fogo 

referente aos níveis de radiação térmica para o Probit segundo Eisenberg correspondente a 1% 

e 50% de fatalidade. 

Para os cenários acidentais envolvendo Jato de Fogo e Incêndio em Nuvem (Flashfire), 

utilizou-se o modelo de vazamento semi-contínuo, no programa EFFECTS 8.1, TNO (2010).  

Em particular, para os modelos de dispersão utilizados para os cenários acidentais 

envolvendo incêndio em nuvem, os valores adotados do tempo e a vazão mássica da fonte 

(vazamento de produto devido à ruptura, fenda ou furo) correspondem ao tempo médio 
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(representative outflow duration) e a vazão mássica média (representative release rate) para o 

período no qual os primeiros 20% da massa de produto inflamável é liberada e estimada pelo 

programa EFFECTS 8.1, TNO (2010) (ver Purple Book – seção 4.6.1, página 4.7). 

5.6.6 Resultados das Simulações de Consequências 

O resumo dos dados de entrada das simulações de conseqüências dos cenários 

acidentais está demonstrado nas Tabelas 5.25, 5.26 e 5.27 

Tabela 5.25 – Dados de Entrada dos Cenário Acidental 01. 

Cenário Acidental Pequena Liberação de GLP 

Substância de Referência Propano 

Modelos Utilizados TPDIS 

Diâmetro do Vazamento (polegadas) 0,5 (Furo) 

Direção do Vazamento 

Vertical 

Angular 45º 

Horizontal 

Tempo de Vazamento (min) 11 (Furo) 

Temperatura (◦C) 30 

Pressão Absoluta (atm) 33 

Comprimento do Duto (m) 584 

Vazão Mássica Representativa (kg/s) 2,9 

Tempo de Vazamento Representativo (s) 660 

Observações 

Representative release rate (Purple Book, página 4.7) 

Representative outflow duration (Purple Book, página 4.7) 

Tabela 5.26 - Dados de Entrada dos Cenário Acidental 03. 

Cenário Acidental Média Liberação de GLP 

Substância de Referência Propano 

Modelos Utilizados TPDIS 

Diâmetro do Vazamento (polegadas) 2 (Fenda) 

Direção do Vazamento 

Vertical 

Angular 45º 

Horizontal 

Tempo de Vazamento (min) 05 (Fenda) 

Temperatura (◦C) 30 

Pressão Absoluta (atm) 33 

Comprimento do Duto (m) 584 

Vazão Mássica Representativa (kg/s) 39,8 

Tempo de Vazamento Representativo (s) 300 

Observações 

Representative release rate (Purple Book, página 4.7) 

Representative outflow duration (Purple Book, página 4.7) 
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Tabela 5.27 - Dados de Entrada dos Cenário Acidental 05. 

Cenário Acidental Grande Liberação de GLP 

Substância de Referência Propano 

Modelos Utilizados Long Pipeline (modelo de Morrow) 

Diâmetro do Vazamento (polegadas) 10 (Ruptura) 

Direção do Vazamento 

Vertical 

Angular 45º 

Horizontal 

Tempo de Vazamento (min) 05 (Ruptura) 

Temperatura (◦C) 30 

Pressão Absoluta (atm) 33 

Comprimento do Duto (m) 584 

Vazão Mássica Representativa (kg/s) 364,1 

Tempo de Vazamento Representativo (s) 79 

Observações 

Representative release rate (Purple Book, página 4.7) 

Representative outflow duration (Purple Book, página 4.7) 

Os alcances obtidos nas simulações para as diversas tipologias acidentais analisadas 

relacionadas aos cenários apresentados anteriormente são apresentados nas Tabelas 5.28 e 

5.29. 

Tabela 5.28: Distâncias atingidas para Incêndio em Nuvem, Jato de Fogo e Explosão em Nuvem. 

 

Tabela 5.29: Distâncias atingidas para Bola de Fogo. 

Cenário 
Duração da 

Bola de Fogo (s) 

Nível de 

Radiação 

(kW/m²) 

Distância Atingida (m) 
Fatalidade 

(%) Diurno Noturno 

05 6,4 
23,11 91,6 91,4 1 

45,74 - - 50 
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É possível observar na Tabela 5.28, que nenhum dos níveis de sobrepressão (0,05;0,1 e 

0,3 bar) foi atingido, pois não há confinamento na região estudada para a parte da nuvem de 

vapor que se encontra dentro dos limites de inflamabilidade (tem sido experimentalmente 

demonstrado que apenas a porção confinada de uma nuvem de vapor contribui para o 

fenômeno da deflagração/detonação, ver Yellow Book).  

Com relação à bola de fogo de GLP, a Tabela 5.29 demonstra os alcances obtidos no 

caso de ruptura do duto de GLP, onde os resultados são baseados na metodologia apresentada 

na Seção 5.6.5. Logo, é possível observar através da análise da Figura 5.21, que a partir de 6,4 

segundos há a formação da bola de fogo e corresponde a uma massa de material inflamável de 

2.330 kg, resultando em um alcance máximo de 91,6 metros para o período diurno para 1% de 

fatalidade e para o nível de 50% de fatalidade não é atingido. 

5.6.6.1 Maiores Alcances Atingidos 

Após análise de todos os cenários acidentais, os maiores alcances obtidos pode ser 

observado na Tabela 5.30 

Tabela 5. 30 – Maiores Alcances Obtidos nas Simulações de Consequências. 

Cenário 

Acidental 

Tipologia 

Acidental 
Período 

Distância 

(m) 

Fatalidade 

(%) 
Nível de Interesse 

05 
Incêndio em 

Nuvem 
Noturno 219,1 100 LII 

05 Jato de Fogo Noturno 135,1 1 
Radiação Térmica: 

12,5 kW/m² 

05 Jato de Fogo Noturno 123,6 50 
Radiação Térmica: 

37,5 kW/m² 

5.7 Estimativa e Avaliação dos Riscos 

A seguir será apresentada a estimativa de riscos para o duto de GLP de REPRE-I, que 

foi caracterizado sob a forma de perfil iso-risco para avaliar o risco individual e a curva F-N o 

risco social.  

Para quantificação dos riscos foi utilizado o software RiskCurves versão 7.6 de 2010,  

desenvolvido pela TNO (The Netherlands Oraganization of Applied Scientific Research). O 

RiskCurves é uma programa computacional utilizado para calcular o risco em caso de 

vazamentos de produtos perigosos, ele é baseado no TNO – Yellow Book (2005), TNO - 

Green Book (1992) e o TNO - Purple Book (2005). 
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Para o cálculo do risco foi definido o tamanho da célula de 25 x 25 m para efeitos 

físicos com alcances menores ou iguais a 300 metros, de acordo com a recomendação da TNO 

– Purple Book (2005). 

Posteriormente foram hipoteticamente definidas quatro áreas com populações 

residentes, localizadas aleatoriamente e próximas aos pontos notáveis 02, 09, 16 e 19 da 

dutovia REPRE-I. A quantidade de pessoas dentro de cada residência durante o período 

diurno foram 4 (quatro) pessoas, enquanto que no período noturno foram 5 (cinco). 

Com a utilização do programa RiskCurves, TNO (2010), o risco foi calculado para cada 

tipologia acidental gerada pelos diferentes cenários acidentais que envolve vazamentos devido 

a rupturas totais, fenda ou furo para o duto de GLP. As freqüências de ocorrência de acidentes 

para cada um desses cenários estão apresentadas na Figura 5.22, para a elaboração da mesma, 

foram utilizadas as seções 5.5.4 a 5.5.8. 

A probabilidade de ignição imediata para o duto de GLP depende da taxa de vazamento 

para vazamento contínuo, conforme Tabela 5.17 para o duto de GLP da REPRE-I, têm-se 

probabilidades de ignição iguais a 0,2 para furo com vazão mássica de 2,9kg/s (Tabela 5.25), 

0,5 para fenda com vazão mássica de 39,8 kg/s (Tabela 5.26) e 0,7 para ruptura total, com 

vazão mássica igual a 364,1 Kg/s (Tabela 5.27). 

Foram consideradas poucas fontes de ignição para o duto de GLP, o que resultou em 

uma probabilidade de ignição retardada de 0,5, conforme a Tabela 5.19. As probabilidades de 

explosão foram retiradas da seção 5.5.6, que para o duto de GLP foi considerada igual a 0,4. 

Para obter as probabilidades de ocorrência esperadas para cada tipologia acidental 

foram multiplicadas as freqüências de ocorrência do evento iniciador pelas probabilidades 

associadas a uma determinada seqüência de eventos que resultou na tipologia acidental, que 

pode ser jato de fogo, VCE, incêndio em nuvem ou dispersão, conforme a Figura 5.22. 
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Figura 5.22 - Árvore de eventos com as freqüências de ocorrência para as tipologias acidentais.  

A partir desses valores de probabilidade, o programa RiskCurves, TNO (2010) calcula 

um valor da freqüência f esperada de ocorrência para cada cenário acidental e também a 

probabilidade p condicional de fatalidade em cada ponto da área vulnerável. 
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5.7.1 Resultados do Risco Individual 

Aqui será apresentado o resultado da simulação para o risco individual. A Figura 5.23 

demonstra o perfil do risco individual para o duto de GLP baseado no programa RiskCurves, 

TNO (2010). O nível de tolerabilidade utilizado foi o da CETESB, 2003 para dutos. 

 

Figura 5. 23 - Perfil de Risco Individual. 

Pode-se observar que o limite inferior da região ALARP limite de tolerabilidade < 1 x 

10
-5

 não foi atingido no risco individual calculado. 

5.7.2 Resultado do Risco Social 

A Figura 5.24 apresenta o perfil do risco social obtido através da simulação no 

programa RiskCurves, TNO (2010). O nível de tolerabilidade utilizado foi o da CEPRAM, 

2009 utilizado para o transporte por dutos. 
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Figura 5. 24 - Perfil de Risco Social. 

O perfil do risco social assim como o risco individual não atingiu a região ALARP, pois 

os valores se localizam na região aceitável. 
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6 Conclusões e Sugestões para trabalhos futuros 

Neste capítulo são apresentadas algumas conclusões finais sobre esta dissertação, como 

também sugestões para trabalhos futuros. 

6.1 Conclusões 

O principal objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo das normas 

técnicas para estudos de análise de riscos com foco principal nos níveis de tolerabilidade em 

relação ao risco individual e social, como também desenvolver uma metodologia e aplicá-la a 

faixa de dutos da Refinaria Premium I (REPRE-I), com o auxílio de programas 

computacionais como o EFFECTS 8.1.0, TNO (2010) e o RiskCurves 7.6, TNO (2010). 

Com relação ao estudo comparativo, pode-se observar que os Estados brasileiros não 

possuem uma padronização dos níveis de tolerabilidade dos riscos, pois têm certa autonomia 

para definir os limites de aceitabilidade e inaceitabilidade, e alguns deles usam critérios 

internacionais. Pode-se verificar também que para o risco individual algumas metodologias 

fazem distinção entre a população residente e os trabalhadores de empresas vizinhas. 

O manual CETESB apresenta níveis de tolerabilidade de risco individual para dutos e o 

CEPRAM apresenta limites de tolerabilidade de risco social para transporte por dutos.  

Portanto, verifica-se a necessidade de algum órgão competente padronizar os níveis de 

tolerabilidade para os riscos sociais e os riscos individuais, porque isto facilitaria a ação dos 

empreendedores em relação ao nível de risco do estabelecimento. 

Com base nas normas analisadas, foi elaborada uma metodologia que possui um 

enfoque no padrão de tolerabilidade para dutos e, que passa por pela etapa de caracterização 

do sistema a ser analisado com as informações pertinentes ao duto. Para auxiliar na avaliação 

das possíveis conseqüências em caso de ocorrência de acidentes faz-se uma análise do 

produto a ser transportado. Com a finalidade de estimar a freqüência de ocorrência de 

acidentes é realizada uma análise histórica. A identificação dos perigos através da utilização 

da Análise Preliminar de Riscos avalia o grau de severidade de cada ponto notável do duto 

analisado. Para a análise das conseqüências e vulnerabilidade é utilizado o software 

EFFECTS 8.1.0, TNO (2010). E para a estimativa e avaliação dos riscos o RiskCurves 7.6, 

TNO (2010).  

Na aplicação da Análise Quantitativa de Riscos para a faixa de dutos da REPRE-I, 

baseado no EIA/RIMA (SEMA, 2009), podemos concluir que na Análise Preliminar de 
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Riscos foram identificados 6 (seis) cenários acidentais, dentre estes 3 (três) foram 

classificados como categorias de severidade crítica ou catastróficas, que foram analisados na 

fase quantitativa do estudo. 

A estimativa das freqüências de ocorrências de cenários acidentais foram baseadas no 

relatório “Performance of European Cross-Country Oil Pipelines – Statistical summary of 

reported spillages in 2006 and since 1971” que foi publicado em maio de 2008 e elaborado 

pelo grupo CONCAWE. A freqüência de ocorrência de acidentes obtida foi de 3,1x10
-4 

ocorrências/Km.ano. Através do CONCAWE foram obtidas também as porcentagens de 

ocorrências de furos, fendas e rupturas. 

Em seguida foi realizada a etapa de Análise de Vulnerabilidade e efeitos físicos, foram 

identificadas as conseqüências dos acidentes e os alcances obtidos da vulnerabilidade. O 

maior alcance obtido foi de 219,1 metros, para a tipologia acidental de incêndio em nuvem, 

para o cenário 05 que corresponde à grande liberação de GLP, no período noturno, 

correspondendo a 100% de fatalidade. 

Por conseguinte, foi necessário calcular tanto o risco individual quanto o risco social, 

por se tratar da análise de uma dutovia, pois qualquer evento indesejado que venha ocorrer 

vão causar danos extramuros. Portanto, foram calculados os riscos de todos os cenários que 

obtiveram algum alcance, os quais representam os riscos extramuros a dutovia. 

O risco individual foi calculado para as áreas com maiores densidades populacionais nas 

proximidades da faixa de dutos. O resultado do riso individual foi apresentado pela curva iso-

risco e o social pela curva F-N. 

Finalmente, os riscos foram comparados com os limites estabelecidos para transporte 

por dutos. Com base nos resultados obtidos tanto para o risco individual, quanto para o risco 

social estimados para o duto de GLP, foi considerado que esses valores são toleráveis quando 

comparados com limites de tolerabilidade para o transporte por dutos. Logo será possível a 

implementação o empreendimento em estudo. 

Portanto, a metodologia proposta facilita a aplicação da mesma, por apresentar todo do 

desenvolvimento direcionado para dutos, por que deixa claro quais são as informações 

necessárias para que seja elaborado um estudo de análise de risco em dutovias de petróleo e 

derivados e, mostra o que é imprescindível em cada etapa, com a utilização dos níveis de 

tolerabilidade para o transporte por dutos. 
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6.2 Sugestões para trabalhos Futuros 

Trabalhos futuros podem ser realizados sobre os seguintes aspectos: 

 Realizar uma padronização dos limites de tolerabilidade para os Estados 

brasileiros tanto em relação ao risco individual quanto para o risco social, 

diferenciando instalações fixas e transporte por dutos; 

 Realizar um estudo de análise de sensibilidade com a metodologia existente, 

com destaque nos resultados obtidos para a melhoria da metodologia. 

 Desenvolver e aplicar um programa de gerenciamento de riscos focado em 

dutovias de petróleo e derivados; 

 Desenvolver uma metodologia de análise quantitativa de riscos para gasodutos. 

 

 



 Referências Bibliográficas  

 

 96 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Lei Federal 6.938/81. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 1981. Disponível em: 

http://www.pmf.sc.gov.br/portal/meioambiente/pdf/legislacao/Lei_Federal_6_938_81.pdf 

Acesso em: 08 de junho de 2010. 

 

ANP. Agência Nacional do Petróleo. Autorizações de Operação concedidas a dutos. Julho, 

2010. 

 

AICHE. American Institute for Chemicals Engineers. Guidelines for Chemical Process 

Quantitative Risk Analysis. New York. 2000. 

 

ANDREWS, J. D.; MOSS, T. R. Reliability and Risk Assessment. Second Edition. London. 

Professional Engineering Publishing, 2002. vol. 1. 

 

BALLOU, R. H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais, 

distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. 

 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da 

cadeia de suprimento. Ed. 1ª. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

CELAF. Centro de Licenciamento Ambiental Federal. Manual de Procedimentos para o 

Licenciamento Ambiental Federal. Brasília. 2002. 

 

CEPRAM. Conselho Estadual do Meio Ambeinte. Gerenciamento de Risco no Estado da 

Bahia. Bahia. 2009. 

 

CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Manual de orientação para 

elaboração de estudos de análise de riscos. São Paulo. 2003. 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/portal/meioambiente/pdf/legislacao/Lei_Federal_6_938_81.pdf


 Referências Bibliográficas  

 

 97 

CHRISTENSEN, F. M.;ANDERSEN, O.;DUIJM, N. J.; HARREMOËS, P. Risk terminology 

- a platform for common understanding and better communication. Journal of Hazardous 

Materials, 2003, vol. A103, p. 181–203. 

 

CHRISTOU, M.D.; PORTER S. Guidance on Land use Planning as Required by Council 

Directive 96/82/EC (SEVESO II). Institute for Systems Informatics and Safety. European 

Communities, 1999. 

 

CONCAWE. Performance of European Cross-Country Oil Pipelines - Statistical summary of 

reported spillages in 2006 and since 1971. 2008. 

 

DZIUBINSKI, M.;FRATCZAK, M.; MARKOWSKI, A. S. Aspects of risk analysis 

associated with major failures of fuel pipelines. Journal of Loss Prevention in the Process 

Industries, 2006, vol. 19, p. 399-408. 

 

FABER, M. H.; STEWART, M. G. Risk Assessment for Civil Engineering Facilities: critical 

overview and discussion. Reliability Engineering and System Safety,80, 173-184, 2003.  

 

FEPAM. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessel - RS. Manual de 

Análise de Riscos Industriais. 2001. 

 

FOLGLIATTI, M. C.;FILIPPO, S.; GOUDARD, B. Avaliação de impactos ambientais. Rio 

de Janeiro. Interciência, 2004. 

 

HAMPEL, J. Different concepts of risk – A challenge for risk communication. International 

Journal of Medical Microbiology, 2006, vol. 296, p. 5-10. 

 

HAWES, C. R. Value at Risk: agricultural processor procurement and hedging strategies. 

North Dakota, 2003. 

 

HOKSTAD, P.; STEIRO, T. Overall strategy for risk evaluation and priority setting of risk 

regulations. Reliability Enginieerng and System Safety, 91, 100-111, 2006. 

 



 Referências Bibliográficas  

 

 98 

HSE. Health & Safety Executive. The tolerability of risk from nuclear power stations.London, 

1992. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Pesquisa de Contagem Populacional. 

www.ibge.gov.br, 2007. 

 

ITSEMAP. Estudo de Análise de Riscos. Japeri - RJ, 2007. 

 

JO, Y.-D.; AHN, B. J. Analysis of hazard area associated with high-pressure natural-gas 

pipeline. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2002, vol. 15, p. 179., 

 

JO, Y.-D.; AHN, B. J. A method of quantitative risk assessment for transmission pipeline 

carrying natural gas. Journal of Hazardous Materials, 2005, vol. A123, p. 1-12. 

 

LEES, F. P. Loss Prevention in the process Industries: Hazard Identification, Assessment and 

Control. Ed Second. London: Butterworths, 1980. vol. 1. 

 

LEES, F. P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and 

Control. Ed. Second. London: Butterworth, 1996. vol. 3. 

 

LINDHE, A.;ROSÉN, L.;NORBERG, T.; BERGSTEDT, O. Fault tree analysis for integrated 

and probabilistic risk analysis of drinking water systems. Water Research, 2009, vol. 43, p. 

1641-1653. 

 

LURIA, P.; ASPINALL, P. A. Evaluating a multi-criteria model for hazard assessment in 

urban design. The Porto Marghera case study. Environmental Impact Assessment Review, 23, 

625-653, 2003. 

 

PAPADAKIS, G. A.;PORTER, S.; WETTIG, J. EU initiative on the control of major accident 

hazards arising from pipelines. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 1999, 

vol. 12, p. 85-90. 

 

PETROBRAS. N-2782 Técnicas Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais. 2008. 

 

http://www.ibge.gov.br/


 Referências Bibliográficas  

 

 99 

RAJ, P. K.; LEMOFF, T. Risk Analysis based LNG facility siting standard in NFPA 59A. 

Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2009, vol. 22, p. 820-829. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 23, de 7 de dezembro de 1994. Publicada no DOU no 248, de 

30 de dezembro de 1994, Seção 1, páginas 21345-21346. Institui procedimentos específicos 

para o licenciamento de atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de 

combustíveis líquidos e gás natural. 1994. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA 001/86 de 23.01.86 Estabelece as definições, as 

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da 

Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente.1986. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, Publicada no DOU nº 247, de 22 de dezembro de 1997, 

Seção 1, páginas 30841- 30843 Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos 

e critérios utilizados para o licenciamento ambiental, 1997. 

 

SANTOS, J. C. D.;SANTOS, A.; BERTO, A. R. Logística: evolução e perspectiva. Revista 

de Ciências Empresariais, 2009. 

 

SEMA. Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão. 

FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE- UFMA; PETROBRÁS; UFPE. Refinaria Premium I: 

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental. São Luís: Fundação 

Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA/Universidade Federal do Maranhão, 

2009. 

 

SPOUGE, J. A Guide To Quantitative Risk Assessment for Offshore Installations. Aberdeen. 

The centre of marine and petroleum technology (CMTP), 1999. 

 

SRA. Society for Risk Analysis. Risk Analysis Glossary. Disponível em: http://sra.org. 

Acesso em 01/11/2010. 

 



 Referências Bibliográficas  

 

 100 

TNO - Green Book. CPR16E. Methods for the determination of possible damage to people 

and objects resulting from release of hazardous materials. 1
st
 Edition. Voorburg, 1992. 

 

TNO - Purple Book. CPR18E. Guideline for quantitative risk assessment: 3
rd

 Edition. 2005. 

 

TNO – Yellow Book. CPR14E. Methods for the Calculation of Physical Effects. 3rd Edition. 

2005. 

 



 Anexo I 

 

 101 

ANEXO I 

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ 
 
PRODUTO: G.L.P.  

Data: 5/1/2010                                                    

N° FDS: BR0214_P 

Versão: 0.1P                                                           Anula e 

substitui versão: todas anteriores 

  

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: G.L.P. 

Código interno de identificação: BR0214 

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Endereço: Rua General Canabarro 500 

 20271-900 - Maracanã - Rio de Janeiro (RJ). 

Telefone: 0800 78 9001 

Telefone para emergências: 08000 24 4433 

  

2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

PREPARADO  

Natureza química: Mistura de hidrocarbonetos. 

Registro CAS: 68476-85-7. 

Sinônimos: Gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, gás 

engarrafado. 

Ingredientes ou impurezas que Propano (CAS 74-98-6): 40 – 60 % (v/v); 

contribuam para o perigo: Butano (CAS 106-97-8): 40 - 60 % (v/v); 

 Etano (CAS 74-84-0), e mais leves: máx. 15 % (v/v), 

 Pentano (CAS 109-66-0), e mais pesados: 0,5 - 2,0 % 

(v/v). 

  

3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES  

- Perigos físicos e químicos: Gás inflamável. 

- Perigos específicos: Produto inflamável e asfixiante. 

EFEITOS DO PRODUTO  

- Efeitos adversos à saúde humana: Produto asfixiante. 

- Principais sintomas: A inalação pode causar tonteira. 

  

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não 

estiver respirando, aplicar respiração artificial. Se a 

vítima estiver respirando, com mais dificuldade, 

administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 

litros/minuto. Procurar assistência médica 

imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que 

possível.   
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Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. 

Lavar a pele com água em abundância, por pelo menos 

20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de 

emergência. Procurar assistência médica imediatamente, 

levando o rótulo do produto, sempre que possível. 

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 

20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Não usar 

água quente. Usar de preferência um lavador de olhos. 

Procurar assistência médica imediatamente, levando o 

rótulo do produto, sempre que possível. 

Ingestão: Não se aplica (produto gasoso). 

Notas para o médico: Asfixiante simples. 

  

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 

Perigos específicos: Pode inflamar-se com o calor, fagulhas ou chamas. 

Vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignição e 

provocar retrocesso de chamas. Manter-se longe dos 

tanques.  

Métodos especiais: Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser 

feito sem risco. Resfriar com neblina d'água, os 

recipientes que estiverem expostos ao fogo, utilizando 

dispositivo manejado à distância, mesmo após a extinção 

do fogo. Se possível, combater a favor do vento. Não 

extinguir o fogo antes de estancar o vazamento. Em caso 

de fogo intenso em áreas de carga, usar mangueiras com 

suporte manejadas à distância ou canhão monitor. Se isso 

não for possível, abandonar a área e deixar queimar. 

Proteção dos bombeiros: Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate 

com suprimento de ar. 

  

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

- Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, 

fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o 

escapamento de todas as fontes de ignição. 

 Controle de poeira: Não se aplica (produto gasoso). 

 Prevenção da inalação e do contato com a 

pele, mucosas e olhos: 

Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de 

segurança herméticos para produtos químicos e proteção 

respiratória adequada. 

Precauções ao meio ambiente: Estancar o escapamento se isto puder ser feito sem risco. 

Métodos para limpeza  

- Recuperação: Não se aplica (produto gasoso). 

- Neutralização: Diluir com o vapor ou neblina d'água evitando 

permanecer junto à nuvem de gás. 

Nota: Contactar o órgão ambiental local, no caso de 

vazamentos ou contaminação de águas superficiais, 

mananciais ou solos. 
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MANUSEIO  

Medidas técnicas: Providenciar ventilação local exaustora onde os 

processos assim o exigirem. Todos os elementos 

condutores do sistema em contato com o produto devem 

ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-

faiscantes 

- Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para 

evitar o contato direto com o produto. 

Orientações para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e 

higiene industrial. 

ARMAZENAMENTO  

Medidas técnicas: O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, 

isento de materiais combustíveis e com dique de 

contenção para reter o produto em caso de vazamento.  

Condições de armazenamento  

- Adequadas: Armazenar em esferas pressurizadas ou tanques 

refrigerados. Em local bem ventilado, à temperatura 

ambiente, sob pressão de 15 kgf/cm², distante de fontes 

de ignição.  

  

Produtos e materiais incompatíveis: Pode reagir com agentes oxidantes. 

  

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de engenharia: Manipular o produto em local com boa ventilação natural 

ou mecânica, de forma a manter a concentração de 

vapores inferior ao Limite de Tolerância. 

Parâmetros de controle  

 Limites de exposição ocupacional  

- Valor limite (Brasil, Portaria MTb 

3214/78, NR 15 – Anexo 11 

Butano: Limite de tolerância - média ponderada (48 

h/semana) = 1.090 mg/m³ (470 ppm). 

 Limite de tolerância - valor máximo = 735 mg/m³ (588 

ppm). 

 Grau de insalubridade = médio. 

- Valor limite (EUA, ACGIH): Butano: TLV/TWA: 800 ppm. 

 G.L.P.: TLV/TWA: 1.000 ppm. 

- Valor limite (EUA, NIOSH): Butano: 19.000 ppm. 

 G.L.P.: 19.000 ppm. 

 Propano: 19.000 ppm. 

Equipamento de Proteção Individual  

- Proteção respiratória: Em baixas concentrações, usar respirador com filtro 

químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, 

usar equipamento de respiração autônomo ou conjunto de 

ar mandado. 

- Proteção das mãos: Luvas de PVC em atividades de contato direto com o 

produto. 
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- Proteção dos olhos: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou 

respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou 

protetor facial. 

- Proteção da pele e do corpo: Em atividades com risco de contato com o produto usar 

luvas e aventais impermeáveis. 

Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos 

disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. 

Medidas de higiene: Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais 

de controle utilizados em Higiene Industrial devem 

minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou 

fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas 

de trabalho das roupas comuns. 

  

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto  

- Estado físico: Gasoso. 

- Cor: Incolor. 

- Odor: Característico. 

Temperaturas específicas  

- Ponto de ebulição: 2 ºC. 

Temperatura de auto-ignição: Butano: 405 ºC. 

 Propano: 466 ºC. 

Limites de explosividade no ar  

- Superior (LSE): Butano: 8,5 %. 

 Propano: 9,5 %. 

 Butano: 1,9 %. 

 Propano: 2,2 %. 

Pressão de vapor: 15 kgf/cm² (máximo) @ 37,8 ºC. 

Densidade de vapor: Butano: 2,046 

 Propano: 1,56. 

Densidade: 0,5 - 0,6. 

Solubilidade  

- Na água: Insolúvel. 

- Em solventes orgânicos: Bastante solúvel. 

Parte volátil: 100 % (v/v). 

  

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Condições específicas  

Instabilidade: Estável sob condições normais de uso. 

Materiais / substâncias incompatíveis: Pode reagir com agentes oxidantes. 

  

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Sintomas: Por inalação pode causar tonteira. 

Efeitos locais  

- Inalação: Pode causar irritação das vias aéreas superiores e 

dificuldade respiratória. 
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- Contato com a pele: Liquefeito é praticamente não prejudicial porque é muito 

volátil e evapora rapidamente, porém pode causar 

queimadura por baixa temperatura. 

- Contato com os olhos: O contato com o líquido pode causar queimadura por 

baixa temperatura. 

Toxicidade crônica  

- Inalação: Em altas concentrações atua como asfixiante simples por 

reduzir a concentração de oxigênio no ar. 

  

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Mobilidade: Face a sua alta densidade, tende a se dispersar 

inicialmente deslocando-se a baixa altura. 

Impacto ambiental: Poderão ocorrer efeitos de contaminação atmosférica 

próximos a fonte de vazamento. 

Ecotoxicidade  

- Efeitos sobre organismos aquáticos: Não é considerado passível de causar danos à vida 

aquática. 

- Efeitos sobre organismos do solo: Não é considerado passível de causar danos ao solo. 

  

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos de tratamento e disposição  

- Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser 

avaliados tecnicamente, caso a caso. 

- Embalagens usadas: Descartar em instalação autorizada. 

  

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais  

Vias terrestres  

(Resolução 420/04 ANTT): 

Número ONU: 1075 

 Nome apropriado para embarque: GÁS(ES) DE 

PETRÓLEO, LIQUEFEITO(S). 

 Classe de risco: 2.1 

 Risco subsidiário: - 

 Número de risco: 23 

 Grupo de embalagem: - 

 Provisões especiais: 88 

 Quantidade limitada por: veículo: 333 kg. 

 embalagem interna: zero. 

  

15 - REGULAMENTAÇÕES 

Etiquetagem  

Classificação conforme NFPA: Incêndio: 4 

 Saúde: 1 

 Reatividade: 0 

 Outros: Nada Consta 

  



 Anexo I 

 

 106 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Referências bibliográficas: Seção 14: Regulamento do Transporte Terrestre de 

Produtos Perigosos da Agência Nacional de Transporte 

Terrestre (Resolução Nº 420 de 31 de maio de 2004) e 

Relação de Produtos Perigosos no Âmbito Mercosul 

(Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996). 

Nota: As informações e recomendações constantes desta 

publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes 

idôneas e capacitadas para emiti-las, sendo os limites de 

sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Os 

dados dessa ficha de informações referem-se a um 

produto específico e podem não ser válidos onde este 

produto estiver sendo usado em combinação com outros. 

A Petrobras Distribuidora S. A. esclarece que os dados 

por ela coletados são transferidos sem alterar seu 

conteúdo ou significado. 
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ANEXO II 

Análise Preliminar de Risco (APR) REFINARIA PREMIUM - I  

Unidade: Faixa de Dutos para Transferência de 

Petróleo e Derivados interligando o Terminal de 

Itaqui e a Refinaria  

Pontos Notáveis: 
Município de Bacabeira : 0+584 Km-Ocupação Humana( Sapucaia); 8+951 Km-
Ocupação Humana( Perizes de Baixo); 10+885 Km-Córrego; 18+345 Km-Igarapé 

Jimbuca. 

Município de São Luiz: 28+458 Km-Estreito do Mosquito (Divisa São 
Luiz/Bacabeira); 31+407 Km-Ocupação Humana (Inhaúma); 32+346 Km-Ocupação 

Humana; 36+945 Km-Ocupação Humana (Pedrinhas); 39+845 Km-Riacho das 

Pedrinhas; 40+454 Km-Riacho dos Cachorros; 42+332 Km- Ocupação Humana 
(Santa Cruz); 44+854 Km - Ocupação Humana (Pindoba); 47+317 Km- Igarapé 

Arapapai.   

Folha 1/1 

Referência: MD-5305.00-6510-940-PEN-001; 

DE-4451.30-6510-943-PEN-001[0] 
Produto: GLP (Gás liquefeito de petróleo) Data: Fevereiro de 2010 Revisão: 0 

Perigo 

Identificado 

Hipótese 

Acidental 

Causas 

Prováveis 

Efeitos 

Possiveis 

Cat. 

Freq. 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Risco 
Modos de Detecção/Salvaguardas 

Recomendações / 

Observações 
Cenário 

GLP 

pressurizad

o em duto 

com 

diâmetro 

nominal de 

10 

polegadas e 

compriment

o 

aproximado 

de 48 Km, 

construído 

em aço liga 

API-5L, 

grau X-42, 

operando 

nas 

seguintes 

condições: 

Pressão de 

Operação = 
34,4 

Kgf/cm2 

Temperatura 
de Operação 

= 40o C 

Vazão = 150 
t/h 

Pequena 

Liberação 

de GLP  

Ruptura parcial 

no duto causada 

por: 

- Falha 

mecânica da 

tubulação ou em 
componentes do 

sistema; 

- Falha nas 
soldas; 

- Falha por 

corrosão do 
material; 

- Ação de 

terceiros 
causando 

danos;- 

Movimentação 
do solo e falha 

na suportação 

da tubulação . 

Segurança 

pessoal: 

- Jet fire 

- VCE 
- Incêndio em 

nuvem 

- Explosão em 
nuvem 

- Dispersão 

atmosférica da 
nuvem de 

hidrocarboneto. 

C  
III 

III 

III 
III 

III 

M "- Visual em campo; 
- Percepção de ruído; 

- Inspeção periódica dos dutos; 

- Indicação de alarme do sistema 
de controle das variáveis de 

processo. 

- SPIE (Sistema Próprio de 
Inspeção de Equipamento)                    

R.1 - Aplicar normas de 
análise critica de 

processo/projeto, 

gerenciamento de 
mudanças e ter uma 

política de cerificação 

para operadores durante 
a vida útil do 

empreendimento.                                                     

R.2 Aplicar políticas de 
inspeção dos 

equipamentos durante o 
período de fabricação, 

montagem, 

partida/operação do 

sistema de dutos                                                                

R.3 - Aplicar normas 

PETROBRAS para 
construção e montagem 

de dutos,                                                            

R.4 - Manter 
cronograma de 

simulação para combate 

a incêndios e controle 
de acidentes ambientais                                                                                                              

R.5 - Garantir a 

existência e o bom 
funcionamento do 

sistema de sinalização 

dos dutos.                                                      
R.6 Ter um 

procedimento para 

comunicação com as 
comunidades próximas 

à faixa de dutos capaz 

de informar os riscos 
presentes e medidas de 

seguranças existentes 

para casos de 
vazamentos. 

O.1 - Manter em 

perfeito estado de 
operação os sistemas de 

segurança do 

empreendimento. 

1 

  
          

Meio 

Ambiente: 

- Dispersão 

atmosférica da 
nuvem de 

hidrocarboneto. 

C                        
III 

M "- Visual em campo; 
- Percepção de ruído; 

- Inspeção periódica dos dutos; 

- Indicação do alarme do sistema 
de controle das variáveis de 

processo. 

- SPIE (Sistema Próprio de 
Inspeção de Equipamento)            

2 
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Análise Preliminar de Risco (APR) REFINARIA PREMIUM - I  

Unidade: Faixa de Dutos para Transferência de 

Petróleo e Derivados interligando o Terminal de 

Itaqui e a Refinaria  

Pontos Notáveis: 
Município de Bacabeira: 0+584 Km-Ocupação Humana (Sapucaia); 8+951 Km-

Ocupação Humana (Perizes de Baixo); 10+885 Km-Córrego; 18+345 Km-
Igarapé Jimbuca. 

Município de São Luiz: 28+458 Km-Estreito do Mosquito (Divisa São 

Luiz/Bacabeira); 31+407 Km-Ocupação Humana (Inhaúma); 32+346 Km-
Ocupação Humana; 36+945 Km-Ocupação Humana (Pedrinhas); 39+845 Km-

Riacho das Pedrinhas; 40+454 Km-Riacho dos Cachorros; 42+332 Km- 

Ocupação Humana (Santa Cruz); 44+854 Km - Ocupação Humana (Pindoba); 
47+317 Km- Igarapé Arapapai.   

Folha 1/1 

Referência: MD-5305.00-6510-940-PEN-001; 

DE-4451.30-6510-943-PEN-001[0] 
Produto: GLP (Gás liquefeito de petróleo) Data: Fevereiro de 2010 Revisão: 0 

Perigo 

Identificado 

Hipótese 

Acidental 

Causas 

Prováveis 
Efeitos Possíveis 

Cat. 

Freq. 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Risco 

Modos de 

Detecção/Salvaguardas 

Recomendações / 

Observações 
Cenário 

GLP 

pressurizado 

em duto com 

diâmetro 

nominal de 10 

polegadas e 

comprimento 

aproximado 

de 48 Km, 

construído em 

aço liga API-

5L, grau X-42, 

operando nas 

seguintes 

condições: 

Pressão de 
Operação = 

34,4 Kgf/cm2 

Temperatura de 
Operação = 40o 

C 

Vazão = 150 
t/h 

Média 

Liberação 

de GLP  

Ruptura parcial 

no duto causada 
por: 

- Falha 

mecânica da 
tubulação ou 

em 

componentes 
do sistema; 

- Falha nas 

soldas; 
- Falha por 

corrosão do 

material; 
- Ação de 

terceiros 

causando 
danos; - 

Movimentação 

do solo e falha 
na suportação 

da tubulação . 

Segurança 

pessoal: 

- Jet fire 

- VCE  
- Incêndio em 

nuvem 

- Explosão em 
nuvem 

- Dispersão 

atmosférica da 
nuvem de 

hidrocarbonetos 

leves 

B  
III 

IV 

IV 
IV 

  IV 

M "- Visual em campo; 
- Percepção de ruído; 

- Inspeção periódica dos 

dutos; 
- Indicação do alarme do 

sistema de controle das 

variáveis de processo. 
- SPIE (Sistema Próprio de 

Inspeção de Equipamento)                    

R.1 - Aplicar normas de 
análise critica de 

processo/projeto, 

gerenciamento de mudanças 
e ter uma política de 

cerificação para operadores 

durante a vida útil do 
empreendimento. 

R.2 Aplicar políticas de 

inspeção dos equipamentos 
durante o período de 

fabricação, montagem, 

partida/operação do sistema 
de dutos 

R.3 - Aplicar normas 

PETROBRAS para 
construção e montagem de 

dutos, 

R.4 - Manter cronograma de 
simulação para combate a 

incêndios e controle de 

acidentes ambientais 
R.5 - Garantir a existência e 

o bom funcionamento do 

sistema de sinalização dos 
dutos. 

R.6 Ter um procedimento 

para comunicação com as 
comunidades próximas à 

faixa de dutos capaz de 

informar os riscos presentes 
e medidas de seguranças 

existentes para casos de 

vazamentos. 

O.1 - Manter em perfeito 

estado de operação os 

sistemas de segurança do 
empreendimento. 

3 

  
          

Meio Ambiente: 

- Dispersão 

atmosférica da 

nuvem de 
hidrocarboneto. 

B  
III 

M "- Visual em campo; 
- Percepção de ruído; 

- Inspeção periódica dos 

dutos; 
- Indicação do alarme do 

sistema de controle das 

variáveis de processo. 
- SPIE (Sistema Próprio de 

Inspeção de Equipamento)                    

4 
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Análise Preliminar de Risco (APR) REFINARIA PREMIUM - I  

Unidade: Faixa de Dutos para Transferência de 

Petróleo e Derivados interligando o Terminal de 

Itaqui e a Refinaria  

Pontos Notáveis: 
Município de Bacabeira: 0+584 Km-Ocupação Humana (Sapucaia); 8+951 Km-

Ocupação Humana (Perizes de Baixo); 10+885 Km-Córrego; 18+345 Km-Igarapé 
Jimbuca. 

Município de São Luiz: 28+458 Km-Estreito do Mosquito (Divisa São 

Luiz/Bacabeira); 31+407 Km-Ocupação Humana (Inhaúma ); 32+346 Km-
Ocupação Humana; 36+945 Km-Ocupação Humana (Pedrinhas); 39+845 Km-

Riacho das Pedrinhas; 40+454 Km-Riacho dos Cachorros; 42+332 Km- 

Ocupação Humana (Santa Cruz); 44+854 Km - Ocupação Humana (Pindoba); 
47+317 Km- Igarapé Arapapai.   

Folha 1/1 

Referência: MD-5305.00-6510-940-PEN-001; 

DE-4451.30-6510-943-PEN-001[0] 
Produto: GLP (Gás liquefeito de petróleo) Data: Fevereiro de 2010 Revisão: 0 

Perigo 

Identificado 

Hipótese 

Acidental 

Causas 

Prováveis 
Efeitos Possiveis 

Cat. 

Freq. 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Risco 

Modos de 

Detecção/Salvaguardas 

Recomendações / 

Observações 
Cenário 

GLP 

pressurizado 

em duto com 

diâmetro 

nominal de 10 

polegadas e 

comprimento 

aproximado 

de 48 Km, 

construído em 

aço liga API-

5L, grau X-42, 

operando nas 

seguintes 

condições: 

Pressão de 

Operação = 
34,4 Kgf/cm2 

Temperatura de 

Operação = 40o 
C 

Vazão = 150 

t/h 

Grande 

Liberação 

de GLP  

Ruptura total no 

duto causada 
por: 

- Falha 

mecânica da 
tubulação; 

- Falha nas 

soldas; 
- Falha por 

corrosão do 

material; 
- Ação de 

terceiros; - 

Movimentação 
do solo e falha 

na suportação 

da tubulação. 

Segurança 

pessoal: 

- Jet fire 

- VCE 

- Incêndio em 
nuvem 

- Explosão em 

nuvem 
- Dispersão 

atmosférica da 

nuvem de 
hidrocarbonetos 

leves 

A  

III 
IV 

IV 

IV 
IV 

M "- Visual em campo; 

- Percepção de ruído 
- Inspeção periódica dos 

dutos; 

- Indicação do alarme do 
sistema de controle das 

variáveis de processo. 

- SPIE (Sistema Próprio 
de Inspeção de 

Equipamento)  

R.1 - Aplicar normas de 

análise critica de 
processo/projeto, 

gerenciamento de mudanças 

e ter uma política de 
cerificação para operadores 

durante a vida útil do 

empreendimento. 
R.2 Aplicar políticas de 

inspeção dos equipamentos 

durante o período de 
fabricação, montagem, 

partida/operação do sistema 

de dutos 
R.3 - Aplicar normas 

PETROBRAS para 

construção e montagem de 

dutos, 

R.4 - Manter cronograma de 

simulação para combate a 
incêndios e controle de 

acidentes ambientais 

R.5 - Garantir a existência e 
o bom funcionamento do 

sistema de sinalização dos 

dutos. 
R.6 Ter uma procedimento 

para comunicação com as 

comunidades próximas à 
faixa de dutos capaz de 

informar os riscos presentes e 

medidas de seguranças 
existentes para casos de 

vazamentos. 

O.1 - Manter em perfeito 

estado de operação os 

sistemas de segurança do 

empreendimento. 

5 

  
          

Meio Ambiente: 

- Dispersão 
atmosférica da 

nuvem de 

hidrocarboneto. 

A  

IV 

M "- Visual em campo; 

- Percepção de ruído; 
 - Inspeção periódica dos 

dutos; 

- Indicação do alarme do 
sistema de controle das 

variáveis de processo. 

- SPIE (Sistema Próprio 
de Inspeção de 

Equipamento) 

6 

 


