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RESUMO 

 

Mesmo diante da maturidade tecnológica e da prática do gerenciamento dos riscos nas 

indústrias químicas, acidentes catastróficos continuam a ocorrer, dizimando vidas e trazendo 

prejuízos. As indústrias químicas apresentam riscos inerentes à utilização e ao manuseio de 

produtos inflamáveis e tóxicos que podem ter o potencial de causar explosões, radiações 

térmicas e dispersões de nuvem tóxica. 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. As principais etapas da AQR são a caracterização do sistema a analisar, 

identificação dos perigos, estimativa das freqüências, estimativa das conseqüências e 

estimativas dos riscos. A metodologia de AQR foi elaborada com base no órgão 

regulamentador da CETESB, (2003) e nos modelos matemáticos apresentados no Yellow 

Book e Purple Book, TNO (2005).  A metodologia foi utilizada então para quantificar os 

riscos de uma refinaria de petróleo típica, para tanto, utilizou-se com base as informações do 

projeto conceitual dos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e o relatório de Impactos de 

Meio Ambiente – RIMA da Refinaria de Abreu e Lima – RNEST (2006), disponível para 

acesso público na Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH. Porém, 

por questões de confidencialidade, os dados de processos e densidade populacional foram 

fictícios. Os resultados mostraram que os alcances dos efeitos físicos gerados pelos cenários 

acidentais analisados ultrapassaram as fronteiras do empreendimento apenas no período 

noturno nas unidades de hidrotratamento de diesel e nafta. Estes resultados foram 

apresentados pela curva FN, para o risco social, e pela curva de iso-risco, para o risco 

individual. Contudo, verificou – se que os cenários acidentais analisados atenderam as 

diretrizes legais estabelecidas pela CETESB (2003). 

 

 

Palavra chave: Análise de risco, Refino, segurança. 
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ABSTRACT 

 

Even with the technological maturity and practice of risk management in the chemical, 

catastrophic accidents continue to occur, decimating lives and causing losses. The chemical 

present risks inherent in the use and handling of flammable and toxic products that may have 

the potential to cause explosions, heat radiation and dispersion of toxic cloud. Quantitative 

Risk Analysis (QRA) to quantify these risks in order to contribute to decision-making 

regarding actions to reduce them. The main steps of the QRA are the characterization of the 

system to analyze, hazard identification, estimates of frequency, estimation of the 

consequences and risk estimates. The AQR methodology was developed based on the 

regulator CETESB, (2003) and mathematical models presented in the Yellow Book and 

Purple Book, TNO (2005). The methodology was then used to quantify the risks of a typical 

oil refinery, for this purpose, on the basis of information from the EIA (2006). However, for 

reasons of confidentiality, data processes and population density were fictitious. The results 

show that the range of physical effects generated by the scenarios analyzed exceeded the 

limits of chemical plant at night just for the chance of accidental units hydrotreating of diesel 

and naphtha. These results were presented by the FN curve for the social risk, and the iso-risk 

curve for the individual risk. However, there-that the accident scenarios analyzed met the 

legal guidelines set by CETESB (2003). 

 

Keyword: Risk analysis, refining, safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Definição do problema da pesquisa 

    No mundo atual são freqüentes os acidentes envolvendo segurança de processo e danos 

causados por indústrias químicas e petroquímicas e que, conseqüentemente, geram danos 

pessoais, materiais e ambientais (SERPA, 2002). Mesmo diante da maturidade tecnológica e 

da prática de métodos de gerenciamento dos riscos nas indústrias, acidentes sérios e 

catastróficos continuam a ocorrer, dizimando vidas e trazendo prejuízos a pequenas e grandes 

corporações.  

       As indústrias químicas, petroquímicas, principalmente as de refino de petróleo, 

apresentam riscos inerentes à utilização e ao manuseio de produtos inflamáveis, corrosivos e 

tóxicos que podem ter o potencial de causar explosões, incêndios e dispersões tóxicas com 

graves conseqüências às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente.  

 Para Freitas et. al. (1995), acidentes industriais catastróficos são aqueles envolvendo 

substâncias e produtos químicos tóxicos, incêndios e explosões, expressando a possibilidade 

de ampliação - no espaço e no tempo - das conseqüências dos mesmos sobre as comunidades. 

    De modo similar a Diretiva Seveso, (1996) considera catástrofes industriais, acidentes com 

uma maior emissão, incêndio ou explosão resultante de evolução descontrolada no curso de 

uma atividade industrial, que acarreta sério perigo ao homem, e pode estar dentro ou fora do 

estabelecimento, e/ou ao meio ambiente, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas.  

    Através da Análise Quantitativa de Risco - AQR pode-se identificar e quantificar os 

possíveis riscos de operação de uma refinaria petróleo às pessoas, a propriedade e ao meio-

ambiente. As principais etapas para realização de uma AQR são a definição e caracterização 

do sistema a analisar, identificação dos riscos, estimativa das freqüências de ocorrência dos 

acidentes, estimativa das conseqüências dos acidentes e estimativa e avaliação dos riscos.  

    Análise Quantitativa de Risco é hoje uma metodologia amplamente utilizada como 

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

indústrias nuclear e química. Está metodologia surge, portanto, como um elemento 

fundamental para quantificar os riscos existentes em uma Refinaria de petróleo e, assim, 

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

tornando o complexo industrial mais seguro. A AQR identifica as ameaças mais prováveis de 

ocorrência, analisando as vulnerabilidades encontradas na organização e possibilitando a 
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tomada de decisão em relação aos riscos principais. Conhecendo os riscos principais de um 

processo, pode-se tomar uma das seguintes medidas: eliminá-los, minimizá-los, compartilhá-

los ou assumi-los (AIChE, 1995). 

    O presente trabalho visa aplicar esta metodologia de Análise Quantitativa de Risco em uma 

Refinaria de Petróleo. A AQR aplicada a este processo permite a previsão dos possíveis danos 

gerados pelo seu funcionamento no caso de algum acidente na unidade, permitindo uma 

análise de medidas para mitigar os riscos caso suas conseqüências estejam acima do tolerável.      

1.2 Justificativa 

    Segundo Freitas, Porto e Machado (2000), os acidentes industriais surgem, a partir da 

revolução industrial.com o próprio processo de industrialização e desenvolvimento de novas 

tecnologias de produção.  

    A ocorrência de alguns acidentes catastróficos principalmente nas décadas de 70 e 80 como 

Flixborough em 1974, Seveso em 1976 e Bhopal em 1984, fizeram com que a indústria 

química em todo o mundo fosse buscar mecanismos para reverter este processo, 

incrementando o diálogo com o poder público e a sociedade civil. 

    Algumas indústrias, entretanto, geralmente são relutantes em revelar os acidentes já 

ocorridos e têm uma tendência em esconder seus erros. Este aspecto tem sido discutido por 

Badoux (1983), Kletz (1993); Lees (1996). Infelizmente, a atitude negativa das indústrias para 

encobrir a verdade tem provocado um aumento da freqüência dos acidentes. Para Kletz 

(1996), entre esses acidentes, muitos são devido à repetição de defeitos semelhantes, pois a 

sempre alguém com um interesse em reprimir os fatos. 

    Os acidentes de grandes proporções podem causar mortes, lesões mais ou menos graves 

entre os operários. E em alguns casos, mortes e/ou doenças nas pessoas que exercem algum 

outro tipo de atividade ou residem no entorno de uma planta petroquímica.  

    Algumas das maiores catástrofes em plantas de processamento químico ocorridas no 

período de 1974 a 2006 acham-se descritas na tabela 1.0, MHIDAS (2006).  

 

Tabela 1.0 - Catástrofes em plantas de processamento químico no período 1974/2006. 

ANO INSTALAÇÃO LOCAL PAÍS MORTOS FERIDOS 

1974 
Planta de 

ciclohexano 
Flixbourough Inglaterra 28 36 
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1975 
Refinaria de 

petróleo 
Beek Holanda 14 107 

1976 Planta de dioxina Seveso Itália 75000 animais 37000 

1979 
Refinaria de 

petróleo 
Novosibirsk 

 

Federação Russa 
300 - 

1980 
Plataforma de 

petróleo 
Mar do Norte Noruega 123 - 

1982 Planta química Tacoa Venezuela 430 20000 

1984 
Planta de metil 

isocianato 
Bhopal Índia >2500 20000 

1984 
Refinaria de 

petróleo 
San Juan Ixhuatepec México 550 7000 

1984 
Refinaria de 

petróleo 
Vila Socó,Cubatão,SP Brasil 93 - 

1988 Navio petroleiro Alaska EUA ND - 

1992 Poços de petróleo Golfo Pérsico Iraque ND - 

1993 Planta química Remelos Colômbia 430 - 

2001 
Plataforma de 

petróleo 
Bacia de Campos, RJ Brasil 11 - 

2005 
Refinaria de 

petróleo 
Gaoqiao, China 240 9000 

2005 
Refinaria de 

petróleo 

Graniteville, 

 
EUA 9 250 

2006 
Refinaria de 

petróleo 
Abidjan Cote d’Ivoire 10 >100 

               Fontes: Dados do MHIDAS (2006). Adaptado pelo autor. 
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1.3 Objetivo Geral  

    Aplicar uma metodologia de análise quantitativa de riscos (AQR) em uma refinaria de 

petróleo, de forma a avaliar o nível de risco nas comunidades circunvizinhas, em decorrência 

da operação da instalação. 

1.4 Objetivos Específicos  

 Descrever sucintamente o funcionamento das unidades de refino, baseado nas 

informações do projeto conceitual dos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e do 

Relatório de Impactos de Meio Ambiente – RIMA da Refinaria Abreu e Lima- 

RNEST publicado em 2006;  

 Apresentar de forma detalhada as etapas da metodologia de uma Análise Quantitativa 

de Riscos (AQR), elaborada de acordo com os Estudos de análise de Risco (EAR) do 

órgão regulamentador de licenciamento ambiental da CETESB P4. 261 (2003); 

 Descrever os modelos matemáticos que representam os efeitos físicos provocados por 

uma descarga mássica acidental, baseados nos modelos de conseqüências e os de 

efeitos físicos, descrito no Guidelines for Quantitative Risk Assesment - Yellow Book e 

Purple Book, da TNO (The Netherlands Organization of Applied Scientific Research); 

 Aplicar a metodologia de uma análise quantitativa de risco (AQR), baseado nas 

informações do projeto conceitual do EIA/RIMA da Refinaria Abreu e Lima 

publicado em 2006; 

 Estimar o alcance dos cenários acidentais, analisando os efeitos físicos e a 

vulnerabilidade nas comunidades no entorno da refinaria, de forma, a saber, se os 

níveis de radiação térmica, sobrepressão e limite inferior de inflamabilidade (LII) 

extrapolarão os estipulados pelo órgão ambiental da CETESB P4. 261 (2003) e pelo 

TNO Purple Book (2005), através da simulação no Software EFFETCS, versão 

8.0.1.3218, 2009 desenvolvido pela TNO (The Netherlands Organization of Applied 

Scientific Research). 

1.5 Estrutura da dissertação 

    O trabalho está dividido em seis capítulos. O presente capítulo tem o objetivo de introduzir 

o tema do trabalho, expor seus objetivos e a justificativa. O segundo capítulo trata da 

descrição do processo de refino de petróleo.  
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    O terceiro capítulo refere-se à metodologia de Análise Quantitativa de Risco, introduzem 

conceitos da AQR e apresenta as etapas da sua metodologia. O quarto capítulo apresenta a 

aplicação da metodologia, e o quinto são feitas as considerações finais e apresentadas as 

conclusões. O capítulo seis apresenta as bibliografias utilizadas e consultadas; e no anexo 01 

as APR contendo os cenários acidentais e no anexo 02 a distribuição de probabilidade das 

condições meteorológicas da região. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Refino de Petróleo 

    O petróleo é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. No estado em que é 

obtido, óleo cru, não possui muitas aplicações. Para que seu potencial energético seja 

explorado, ele passa por diversas operações que constituem o chamado refino do petróleo.  

    O refino do petróleo compreende uma série de operações físicas e químicas interligadas 

entre si que garantem o aproveitamento pleno do seu potencial energético através de geração 

dos cortes, ou melhor, produtos fracionados derivados, de composição e propriedades físico-

químicas determinadas. Em outras palavras, refinar o petróleo é separar suas frações e 

processá-las, transformando-o em produtos de maior valor e utilidade. 

    A característica do petróleo tem ponderável influência sobre a técnica adotada para a 

refinação e, freqüentemente, determinam os produtos que melhor podem ser obtidos. Assim, é 

óbvio que nem todos os derivados podem ser produzidos a partir de qualquer tipo de petróleo. 

Da mesma forma, não existe uma técnica de refino adaptável a todos os tipos de petróleo. 

2.2 Descrição do Processo 

    A Descrição do Processo das unidades de refino, apresentada sucintamente neste trabalho 

esta baseada nas informações do projeto conceitual dos Estudos de Impacto Ambiental – EIA 

e do Relatório de Impactos de Meio Ambiente – RIMA da Refinaria Abreu e Lima, fornecido 

pela PETROBRAS em 22 de março de 2006, disponível para acesso público na Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH. O órgão consolida os estudos 

desenvolvidos para avaliar as possíveis conseqüências ambientais, de forma a conceder a 

licença prévia relativo à construção da Refinaria também identificada como Refinaria do 

Nordeste - RNEST, localizada no Complexo Portuário de Suape –PE. 

    A implantação da Refinaria Abreu e Lima segundo o EIA/RIMA - RNEST tem como 

principal objetivo suprir à demanda premente do aumento da produção de derivados, para 

reduzir, a dependência externa, principalmente no que se refere ao óleo diesel. Atualmente, o 

mercado nacional de derivados de petróleo, como conseqüência do modelo de transporte 

adotado no país, que prioriza o modal rodoviário, apresenta a demanda de óleo diesel superior 

á dos demais hidrocarbonetos 
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    A Refinaria do Nordeste RNEST foi projetada para processar petróleo pesado na faixa de 

15 a 23º API, o projeto prevê as seguintes unidades: Unidade de Destilação Atmosférica 

(UDA), Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), Unidades de Hidrotratamento de Diesel 

(HDT/DIESEL) e Nafta (HDT/NAFTA), Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH).    Uma 

refinaria representa um sistema com muitas partes que interagem entre si e com o meio 

ambiente. Para entender como os acidentes acontecem é necessário visualizar as interações 

entre as partes. A existência de algumas interações é familiar outras não são visíveis ou não 

são compreendidas de imediato podendo resultar em uma seqüência de eventos (i.e. falhas) 

que poderá conduzir a um acidente. A figura 2.1 apresenta o esquema básico de uma típica 

refinaria de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Esquema básico de uma típica refinaria de petróleo. Elaborado pelo Autor 

 

2.2.1. Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) 

    O sistema de destilação atmosférica, Figura 2.2, é a etapa inicial de transformação do 

petróleo bruto. A destilação é o processo básico de separação do petróleo que consiste na 
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vaporização e posterior condensação dos componentes do óleo cru, ou seja, hidrocarbonetos e 

impurezas, devido à ação da temperatura e pressão. O processo está baseado nas diferenças 

entre os pontos de ebulição dos diversos constituinte do petróleo. O óleo bruto na unidade de 

destilação é transformado em querosene, diesel leve, diesel pesado, resíduo atmosférico - 

RAT e os produtos do topo da coluna (i.e., metano, etano, propano, butano e naftas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Unidade de destilação Atmosférica da REPLAN. Fonte: EIA/RIMA - RNEST (2006). 

 

Os subsistemas da unidade de destilação são: 

 Sistema de Dessalgação 

    Antes de ser processado na unidade de destilação, o petróleo cru, carga da unidade, 

proveniente dos tanques de armazenamento é previamente tratado, para a retirada de água e 

sais. 

    Nas refinarias, a dessalgação eficiente do petróleo é fundamental para reduzir a corrosão 

em equipamentos, para reduzir depósitos que dificultam o escoamento e a troca de calor nos 

processos e para a qualidade dos produtos refinados (Índio do Brasil, 2002). 

    A dessalgação tem a função de remover as impurezas do petróleo bruto, tais com sais 

corrosivos, sólidos em suspensão, alguns metais, areias e óxido ferroso. No processo de 

dessalgação o petróleo é lavado sob condições controladas para dissolver sais, diluir a água 

residual dispersa e remover parte das impurezas insolúveis em água, por arraste na fase 

gasosa, sendo aquecido através de permutadores após ser misturado com água tendo por 

objetivo melhorar a dissolução das impurezas indesejáveis. Como resultado, há a formação de 



Capítulo 2                                                                                                                            Fundamentação Teórica 

 9  

uma lama oleosa, conhecida como borra, a qual é enviada para a estação de tratamento de 

efluente. 

    Quando a remoção dessas impurezas não é eficiente os possíveis impactos no processo de 

refino são abaixo relacionados. 

1) Danos na coluna devido ao aparecimento de incrustações nas suas bandejas;  

2) Do surgimento de incrustações também nas paredes dos trocadores de calores o que 

poderá resultar em entupimentos e redução da sua eficiência, além da fragilidade de seus 

tubos conduzindo a possíveis rompimentos; 

3) Danos aos catalisadores que são usados nos sistemas de hidrotratamento de diesel e nafta, 

na unidade de geração de hidrogênio; 

4) Concentração elevada de sais e sólidos nos produtos resultantes da destilação poderá 

resultar em um teor de cinzas muito alto com conseqüentemente desvalorização do 

produto final, inviabilizando talvez o investimento.  

    Após o processo de dessalgação, o petróleo é submetido a uma bateria de trocadores de 

calor para pré-aquecimento da carga e em seguida é processada em um sistema pré – flashing. 

 Sistema de Pré - Flashing 

    Os intercambiadores a jusante da dessalgadora elevam a temperatura da corrente de 

petróleo para 200ºC, para eliminar alguns hidrocarbonetos leves e não sobrecarregar o sistema 

e ao mesmo tempo desumidificar a corrente, tornando o sistema economicamente viável. 

    O sistema permite os gases constituídos de hidrocarbonetos leves e a água sejam 

parcialmente vaporizados no topo da coluna de pré vaporização sob condições de pressão 

controlada para serem encaminhados para o topo da coluna de destilação ou combinado com a 

carga na saída do forno, em direção a coluna. Os hidrocarbonetos líquidos, obtidos no fundo 

da torre de pré – vaporização é encaminhada para um forno e em seguida processados na 

coluna de destilação atmosférica. 

 Torre de Destilação 

    A função da torre de destilação também conhecida como torre fracionamento é efetuar a 

separação de hidrocarbonetos sem transformação química. A torre de fracionamento no seu 

interior é constituída por uma serie de bandejas com borbulhadores valvulados. O petróleo 

aquecido ascende através da coluna e à medida que passa pelas bandejas sofre condensação 

sendo fracionado. O produto de base sendo o mais pesado e transferido para a unidade de 

coque para purificação. O produto intermediário forma a corrente de diesel (querosene, diesel 
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leve e o diesel pesado) que é purificado na unidade hidrotratamento. O produto de topo, i.e, 

uma mistura de gases é enviada para unidade hidrotramento de nafta e para o coque.  

2.2.2. Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) 

    Segundo (JANSSEN e ROUSSEL, 1991), coque de petróleo é um solido escuro composto 

de carbono, produzido a partir da decomposição térmica e polimerização de hidrocarbonetos 

líquidos pesados.  

    O Coqueamento retardado é um processo de produção de coque a partir de cargas bastante 

diversas, oriundas do resíduo da destilação atmosférica. Devido ao tempo das reações de 

craqueamento térmico que se iniciam no forno e terminam no reator (i.e. onde o coque é 

formado) por ser um processo longo é conhecido como Coqueamento retardado. 

    Na unidade de coqueamento retardado, Figura 2.3, as frações resultantes são transformadas 

em outras de maior valor comercial através do processo de craqueamento térmico. Em outras 

palavras, com aplicação de condições severas de operação moléculas de cadeia aromáticas são 

craqueadas em moléculas de menores pesos moleculares, produzindo gases, nafta, diesel e, 

sobretudo, coque de petróleo. O coque do petróleo é um sólido, o qual é utilizado como 

combustível em termoelétricas ou fornos se o seu percentual de enxofre for baixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Unidade de Coque da REPLAN. Fonte: EIA/RIMA - RNEST (2006). 

 

Os subsistemas da unidade de coqueamento retardado são: 

 

 Torre Fracionadora 
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    A torre fracionadora proporciona a separação dos materiais, ou melhor, os materiais 

residuais mais leves são removidos enquanto que os mais pesados são condensados. 

 Fornos 

    Os fornos proporcionam a temperatura necessária para provocar o fracionamento da carga 

na pressão atmosférica mediante a combustão de gás combustível. A geometria dos fornos 

garante uma distribuição de calor uniforme, tendo por intenção evitar o surgimento de pontos 

quentes (i.e. com elevadas temperaturas).  Nos fornos encontramos zonas de convecção e de 

radiação, os dutos nessas zonas estão dispostos em forma de passes. 

 Reatores 

    Os reatores também conhecidos como tambores de coque operam por batelada. A função 

dos reatores é dar continuidade a reação iniciada nos fornos de forma retardada através do 

controle da temperatura. A temperatura dos reatores é controlada através da adição de água, a 

qual é injetada para resfriar o coque. Após o término da reação é realizada a remoção do 

coque das baterias com jatos de água de alta pressão. A injeção de vapor de água permite 

também a retificação do tambor de coque que saiu de operação, deslocando os vapores de 

hidrocarbonetos remanescentes para a torre fracionadora. 

2.2.3. Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH) 

    A utilização de Hidrogênio nas refinarias de petróleo encontra-se em expansão para a 

produção de produtos de alta qualidade, assim como a demanda de combustíveis mais leves 

(gasolina reformulada e diesel com baixo teor de enxofre). Por exemplo, nos Estados Unidos, 

exige-se gasolina reformulada em muitas cidades poluídas e diesel com baixo teor de enxofre 

no país inteiro desde 1993 (SRI, 1994) e esta preocupação também existe no Brasil.  

    A unidade de geração de hidrogênio, figura 2.4, fornece hidrogênio em abundância, para 

ser utilizado nas unidades de hidrotratamento de Diesel e Nafta.  O processo de reforma a 

vapor é a tecnologia largamente utilizada na produção de Hidrogênio. A alimentação de 

Hidrocarbonetos converte-se no gás de síntese (H2, CO, CO2) através da reação com vapor a 

alta temperatura em tubos verticais no forno reformador. 
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Figura 2.4 - Unidade de geração de hidrogênio da REFAP. Fonte: EIA/RIMA - RNEST (2006). 

 

    O Gás natural (metano) é a matéria prima mais comum para a produção de Hidrogênio 

devido a sua ampla disponibilidade e seus preços atrativos em muitos países, além de um 

impacto ambiental menor. Um melhor desempenho ambiental do gás natural é proporcionado 

pelas cadeias pequenas do metano que favorecem a formação de hidrogênio e dióxido de 

carbono (SPEIGHT, 1999). 

    A reforma a vapor do metano (reação catalítica em fase gasosa do metano com vapor) é 

realizada industrialmente desde 1920 (SRI, 1994). Desde então, as opções de matérias primas 

tiveram aumento considerável e muitas melhorias tecnológicas e nas formulações do 

catalisador permitiram aumento considerável na eficiência do processo. A reforma a vapor 

tem sido o processo mais econômico utilizado para produções em pequena e larga escala.  

Os subsistemas da unidade de geração de hidrogênio são: 

 Pré-tratamento da alimentação: remoção do enxofre para a operação eficiente da 

unidade de reforma; 

 Reforma a vapor: o Metano e o vapor são convertidos no gás de síntese, uma mistura 

de equilíbrio de Hidrogênio, CO, CO2 e metano residual; 

 Conversão do CO: o reator converte a maior parte do CO proveniente do reformador 

em Hidrogênio adicional e CO2; 

 Purificação do Hidrogênio: fornece o Hidrogênio na pureza desejada. O processo PSA 

é mais freqüentemente utilizado. 
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 Pré – tratamento da alimentação 

    As matérias primas devem sofrer um pré-tratamento para reduzir contaminantes como 

compostos de enxofre, cloretos, oleolefinas e metais até baixos teores porque os catalisadores 

para reforma a vapor são sensíveis a estes contaminantes, devendo ser removido da corrente 

de alimentação, através de um processo reativo em reatores catalíticos através de um processo 

de dessulfurização (SRI, 1994). 

 Reforma a vapor 

    Conforme já citado, a geração de hidrogênio está baseada no processo de reforma a vapor 

do gás natural, ou melhor, em um processo fortemente endotérmico com o vapor de água 

realizado em reatores multitubulares catalíticos, sendo o calor fornecido por queima externa 

direta, i.e., através de fornos. Em um reator catalítico o monóxido de carbono é convertido em 

dióxido de carbono. Segundo (XU & FROMENT, 1989); (DING & ALPAY, 2000 a); as 

reações químicas de reforma envolvidas são: 

224 3HCOOHCH       (2.1) 

 

222 HCOOHCO                   (2.2) 

 

2224 42 HCOOHCH       (2.3) 

 Conversão do CO 

    Para aumentar a produção de hidrogênio, o CO (numa concentração de 10 a 15 %) é 

convertido via reação gás água a reduzidas temperaturas para produzir CO2 e Hidrogênio 

(FROMENT, 1989). 

    Em um reator catalítico o monóxido de carbono é convertido em dióxido de carbono sob 

determinadas condições. 

 

CO + H2O          CO2 + H2      (2.4) 

 

CH4 + 2H2O            CO2 + 4H2     (2.5) 

 

 Processo de Purificação: Pressure Swing Adsorption (PSA) 

    Os sistemas PSA utilizando carvão ativado foram inicialmente desenvolvidos em 1960 para 

recuperar Hidrogênio das refinarias de petróleo. Os processos PSAs fornecem Hidrogênio de 

alta pureza, tipicamente entre 99 e 99,999 vol %, para correntes de alimentação contendo de 

35 % a 99 % de Hidrogênio. 
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    No processo PSA, uma alimentação contendo Hidrogênio passa através de leitos 

adsorventes à alta pressão contendo peneiras moleculares de carvão ou zeólitas que adsorvem 

todas as impurezas. A capacidade dos adsorventes aumenta com o aumento da pressão parcial 

do gás até o ponto em que os microporos estejam completamente preenchidos com os 

adsorvidos. Para operar de forma contínua, o processo PSA ocorre num ciclo repetitivo de 

adsorção e dessorção (FROMENT, 1989). 

2.2.4. Unidade de Hidrotratamento de Diesel ( HDT/DIESEL) 

    O óleo diesel é um derivado de petróleo de faixa de ebulição comumente entre 150 a 380 ° 

C apresentando um conjunto de propriedades que permite ser utilizado em máquinas movidas 

por motores que funcionam segundo o ciclo do diesel (SPEIGHT, 1999). 

    O óleo diesel para ser utilizado como combustível em motores ciclos diesel deve apresentar 

os alguns requisitos de qualidade: 

 Apresentar qualidade de ignição, de maneira que a combustão se inicie com menor 

retardo de ignição (contrário da gasolina); 

 Proporcionar queima limpa e completa, produzindo o mínimo de resíduos, depósitos e 

cinzas; 

 Não ser corossivo e não produzir gases tóxicos, durante a combustão; 

 Escoar perfeitamente em baixas temperaturas; 

 Não conter água sedimentos, os quais ocasionem a interrupção do fluxo de 

combustível para os cilindros. 

    A Unidade de Hidrotratamento de Diesel (HDT), Figura 2.5 consiste fundamentalmente em 

uma reação catalítica entre frações de diesel (ou seja, frações de diesel leve, diesel pesado e 

querosene) proveniente da coluna de destilação atmosférica e frações de nafta pesada, gasóleo 

leve e gasóleo médio oriundos da unidade de coqueamento retardado.  

    Essas frações contêm impurezas excessivas de enxofre, nitrogênio, oxigênio e aromáticos e 

hidrocarbonetos insaturados, as quais serão eliminadas através de reações químicas por 

hidrogenação envolvendo altas temperaturas e altas pressões na presença de catalisadores 

específicos. 

    O processo de hidrotratamento além da remoção dessas impurezas, também reduz a 

formação de gomas nos combustíveis bem como craqueia moléculas mais pesadas em 

moléculas mais leves. 
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Figura 2.5 - Unidade de HDT/DIESEL da REPLAN. Fonte: EIA/RIMA - RNEST (2006). 

 

Os subsistemas da unidade de hidrotratamento de diesel são: Reação e Purificação. 

 Reação 

    O hidrotratamento e o hidroprocessamento utilizam catalisadores na presença de hidrogênio 

sob condições de altas pressões e temperaturas, para que possam ocorrer às reações entre a 

carga e o gás. Os reatores são de leito fixo (trickle-bed). No processo de hidrotratamento as 

monoolefinas e di-olefinas são convertidas em parafinas tendo por objetivo reduzir a 

formação de gomas, prevenindo assim entupimentos em geral. No hidrotratamento há o 

craqueiamentos dos compostos aromáticos de alto peso molecular em compostos lineares de 

menor peso molecular (SPEIGHT, 1999). 

     Tendo por intenção diminuir a taxa de desativação do catalisador, bem como permitir um 

melhor controle da temperatura máxima no interior dos leitos catalíticos são utilizadas 

injeções adicionais de gás de reciclo (quench) entre os leitos dos reatores e entre os próprios 

reatores. A reposição ou regeneração do catalisador é realizada após meses ou até anos de 

operação. 

 Purificação 

    O óleo hidrogenado contém hidrocarbonetos leves, i.e. hidrogênio e ácido sulfídrico, 

gerados nos reatores. Torna-se necessário eliminar esses contaminantes, os quais reduzem o 

ponto de fulgor do óleo e lhe confere propriedades corrosivas, sendo imprescindível a 

purificação do óleo com a injeção de vapor de água na torre de separação. 
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    Após deixar o reator o óleo e o gás rico em hidrogênio são resfriados e depois são 

separados. O hidrogênio é reciclado para ser novamente utilizado no processo de purificação 

(ou seja, no reator).  

2.2.4. Unidade de Hidrotratamento de Nafta (HDT/NAFTA) 

    A Unidade de Hidrotratamento de Nafta HDT/NAFTA, Figura 2.6, consiste 

fundamentalmente em uma reação catalítica entre a fração gasosa de nafta do coque 

proveniente da unidade de coqueamento e hidrogênio da unidade de geração de hidrogênio. A 

fração gasosa contém em sua estrutura teores excessivos de enxofre, nitrogênio, monoolefinas 

e dioleofinas, os quais serão eliminados através das reações de hidrogenação na presença de 

um catalisador. As impurezas são retiradas da mistura através de uma reação química, a qual 

envolve altas pressões e temperaturas, i.e. 50kgf/cm
2
 e 400

o
C, respectivamente. 

    O processo de hidrotratamento da nafta do coque utiliza o hidrogênio produzido na 

Unidade de Geração de Hidrogênio sob condições de elevadas pressões e temperatura com os 

seguintes objetivos: 1) de remover materiais pesados, 2) reduzir a deposição de coque no 

catalisador, 3) hidrogenar os compostos aromáticos a base de enxofre, nitrogênio e oxigênio 

facilitando a sua decomposição, e 4) hidrogenar as mono-olifinas e di-oleofinas que são 

formadas durante o processo para da estabilidade química do produto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Unidade de HDT/NAFTA da REPLAN. Fonte: EIA/RIMA - RNEST (2006). 

 

Os subsistemas da unidade de hidrotratamento de diesel são: Reação e Purificação. 
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 Reação 

    O hidrotratamento e o hidroprocessamento utilizam catalisadores na presença de hidrogênio 

sob condições de altas pressões e temperaturas, para que possam ocorrer as reações entre a 

carga e o gás. Os reatores são de leito fixo. No processo de hidrotratamento as monoolefinas e 

di-olefinas são convertidas em parafinas tendo por objetivo reduzir a formação de gomas, 

prevenindo assim entupimentos em geral. No hidrotratamento há o craqueiamentos dos 

compostos aromáticos de alto peso molecular em compostos lineares de menor peso 

molecular (SPEIGHT, 1999). 

    Tendo por intenção diminuir a taxa de desativação do catalisador, bem como permitir um 

melhor controle da temperatura máxima no interior dos leitos catalíticos são utilizadas 

injeções adicionais de gás de reciclo (quench) entre os leitos dos reatores e entre os próprios 

reatores. A reposição ou regeneração do catalisador é realizada após meses ou até anos de 

operação. 

 Purificação 

    O gás hidrogenado contém hidrocarbonetos leves, i.e. hidrogênio e ácido sulfídrico, 

gerados nos reatores, sendo necessário eliminar esses contaminantes através do processo de 

purificação. 

    O processo de purificação produzirá uma corrente de gases combustíveis leves e pesados, 

gás sulfídrico, amônia e gás rico em hidrogênio, os quais após deixar o reator serão resfriados 

e separados. O hidrogênio é reciclado para ser novamente utilizado no processo de 

purificação.  

    O gás ácido contendo ácido sulfídrico e amônia são enviados para o tratamento com 

aminas. As frações de nafta leve e pesada serão utilizadas como gás combustível nos fornos, 

tendo por intenção reduzir as emissões atmosféricas.  



Capítulo 3                                                                                                                                 Metodologia de AQR 

 18  

3 METODOLOGIA DE AQR 

    A análise de acidentes indústrias deve exigir o aprofundamento do estudo de situações e 

eventos de risco em suas diferentes fases e características. Para tal, devem ser desenvolvidas 

abordagens mais sofisticadas de quantificação da exposição às situações de risco, que 

especificam o risco por tipo de operação/atividade e classificam os acidentes de acordo com 

causas tecnologias e organizacionais envolvidas. 

    Análise Quantitativa de Risco (AQR) possui está abordagem sofisticada, capaz de ajudar na 

tomada de decisão de escolha entre as diferentes alternativas para a redução dos riscos.  

    A elaboração de uma AQR permite a estimativa numérica dos riscos, sendo também uma 

ferramenta poderosa na identificação das seqüências de acidentes e as vulnerabilidades 

associadas à planta, avaliando o projeto e os riscos envolvidos na operação. 

    Esta metodologia é amplamente utilizada na indústria química e petroquímica e serve como 

base para o desenvolvimento do gerenciamento de risco do empreendimento.  

    Além disso, a AQR também pode ser executada devido a exigências do órgão 

regulamentador nos processos de concessão ou renovação de licenciamento ambiental para a 

instalação. Como de acordo com (CETESB, 2003).  

    O Centro Tecnológico de Saneamento Básico – CETESB – é o órgão estadual paulista que 

efetua as ações de licenciamento e fiscalização ambiental, surgiu em fevereiro de 1984, 

decorrente de vazamento de gasolina seguido de incêndio em um duto da PETROBRAS – que 

resultou na morte de 99 pessoas –, o Governo do Estado de São Paulo, através da CETESB 

(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), implantou em 1988 o “Programa de 

Prevenção e Gerenciamento de Riscos”, para que as empresas contempladas realizassem 

estudos de análise de riscos (EAR) e implantassem um Programa de Gerenciamento de Riscos 

– PGR (CETESB, 1999). 

3.1    Etapas de uma AQR 

    As etapas para a realização de uma AQR estão baseadas em três elementos fundamentais, 

primeiro a identificação dos perigos, a estimativa da freqüência e a estimativa da 

conseqüência, de forma a caracterizar o risco, logo a AQR pode ser elaborada de acordo com 

as etapas dos estudos de análise de riscos (EAR) da CETESB,  constituída por cinco etapas: 

 Caracterização do empreendimento e da região; 

 Identificação de perigos e consolidação dos cenários acidentais; 
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 Estimativa d s efeitos físicos e análise de vulnerabilidade; 

 Estimativa de freqüências; 

 Estimativa e avaliação de riscos; 

    A Figura 3.1 ilustra as etapas para a realização de uma AQR de acordo com a CETESB 

(2003), chegando até o programa de gerenciamento de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Etapas estabelecidas para estudo de análise de risco. Fonte: CETESB, P4. 621, 2003 
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3.2    Caracterização do empreendimento 

    A primeira etapa para a elaboração de um AQR é a compilação de dados relativos às 

características do empreendimento, necessários para o desenvolvimento do trabalho. 

    Esses dados são de especial importância para que seja possível caracterizar o 

empreendimento, contemplando seus aspectos construtivos e operacionais, além das 

peculiaridades da região onde o mesmo se encontra ou será instalado (AICHE, 1995). 

    Segundo a (CETESB, 2003) o empreendimento a ser analisado deve ser caracterizado em 

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

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

meteorológicas da região; substâncias químicas utilizadas identificadas através de 

nomenclatura oficial e número CAS; 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.  

3.3    Identificação de perigos e consolidação dos cenários acidentais 

    Na identificação de perigos podem ser empregadas diversas técnicas para detectar os 

possíveis eventos acidentais que podem ocorrer numa determinada instalação. As técnicas 

mais utilizadas são: Análise Preliminar de Perigos (APP), Análise What-If, Identificação de 

Perigos e Operabilidade (Hazard and Operability - HAZOP) e Análise de Modos de Falhas e 

Efeitos (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA), ou alguma combinação dessas técnicas 

(CCPS/AICHE, 1995; Fundacentro, 2002).  

    A análise quantitativa de Risco AQR é realizada 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 caracterizar a substância 

em estudo, para assim dar continuidade ao estudo completo da quantificação dos riscos 

(AIChE, 1995). 

3.3.1 Análise Preliminar de Risco (APR) 

    É uma técnica indutiva estruturada para identificar os potenciais perigos decorrentes da 

instalação de novas unidades ou da própria operação da planta que opera com materiais 

perigosos. 

    Sua origem se deu no programa de segurança militar do Departamento de Defesa dos EUA 

(CETESB, 2003). Através dessa técnica é possível identificar os acidentes que podem ocorrer 
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na instalação, cujos resultados devem ser documentados, também abrangendo os subsistemas 

pertinentes, as causas e os dispositivos de segurança existentes (e.g., válvulas de segurança) 

(FUNDACENTRO, 2002).  

    Ainda segundo (FUNDACENTRO, 2002), a APR permite ser aplicada na fase inicial da 

concepção de um projeto, antes de sua conclusão, com o objetivo de verificar as 

possibilidades de introduzir modificações que reduzem ou eliminem os riscos, atenuem as 

conseqüências de acidentes, ou ambas. 

    Por se tratar de uma análise preliminar de perigos, a limitação inerente ao processo 

qualitativo e subjetividade da análise, tem um potencial de prover informações fundamentais 

sobre os riscos globais de uma instalação, sendo um importante aliado quando se requer 

agilidade na obtenção de resultados para uma rápida tomada de decisão e priorização na 

alocação de recursos em medidas preventivas e/ou mitigadoras de riscos.  

    Os efeitos e danos esperados decorrentes dos riscos principais contemplam, explicitamente, 

os seguintes tipos a serem averiguados de forma isolada e agregada a saber: incêndios; 

explosões; danos a corpos d’água causados por vazamento de produtos perigosos; lesões ao 

público externo; lesões aos operadores; danos à propriedade; perda de equipamentos e 

instalações; e perda de continuidade operacional. 

    Embora as análises qualitativas de riscos, obtidas com uma análise preliminar de perigo, 

possam parecer simples à primeira vista, estas requerem experiência em análise de riscos e um 

sólido conhecimento da instalação em que a técnica é aplicada, além de profissionais 

especialistas em processamento, operação, automação industrial, segurança do trabalho, meio 

ambiente, dentre outras, para se obter resultados consistentes. Neste aspecto, (CALIXTO, 

2006) aponta que na execução de uma APP é necessária a participação de um grupo 

multidisciplinar. 

    Na APR são levantadas as causas que podem promover a ocorrência de eventos e as suas 

respectivas conseqüências, sendo, então, feita uma avaliação qualitativa da freqüência de 

ocorrência de cenários de acidentes, da severidade das conseqüências e do risco associado 

(AICHE, 1995). 

    Além disso, são sugeridas medidas preventivas e/ou mitigadoras dos perigos, com uma 

tentativa de eliminar as causas ou reduzir as conseqüências dos cenários de acidentes 

identificados. 

Sendo assim, a técnica APR compreende a execução das seguintes etapas: 

 Definição dos objetivos da análise; 
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 Definição das fronteiras do processo/ instalação analisada; 

 Coleta de informações sobre a região, instalação e os perigos envolvidos; 

 Subdivisão do processo/ instalação em módulos de análise; 

 Realização da APP propriamente dita (preenchimento da planilha); 

 Elaboração das estatísticas dos cenários identificados por categorias de risco 

(freqüência e severidade); 

 Análise dos resultados e preparação do relatório. 

    Uma APR deve conter o risco, a causa associada, os efeitos físicos, a categoria de 

severidade e observações e recomendações, de acordo com a CETESB (2003), podendo ainda 

conter outras informações relevantes. O quadro 3.1 ilustra o modelo de APR. 

 

Quadro 3.1 – Modelo de Análise Preliminar de Risco  

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. 

C

cat. 

Risco 

Recomendações / 

Observações 
Cenário 

                  

   Segue abaixo a descrição das informações a serem preenchidos segundo o modelo acima: 

1. Unidade: Identifica a unidade do empreendimento, como, por exemplo, Unidade de 

destilação atmosférica (UDA); 

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

dentro da unidade, como Reação, Fracionamento, Carga; 

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

da bomba B-240001 até o vaso V-240001); 

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; 



Capítulo 3                                                                                                                                 Metodologia de AQR 

 23  

7. Perigos Identificados: Possíveis eventos iniciadores com potencial para causar danos 

às instalações, operadores, público ou meio ambiente. Contém identificação do fluido 

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

8. Causas Prováveis: Descrição das causas que podem levar ao perigo identificado, 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: Classificação do evento quanto à sua freqüência, de acordo 

com a Tabela 3.1: 

    A indicação qualitativa do nível de risco resultante da combinação da freqüência de 

ocorrência de um evento acidental com a severidade de conseqüências de cada um dos 

cenários de acidentes identificados, seja para as pessoas, comunidade, sistema e propriedade, 

é obtida de forma global. 

    Neste contexto, se faz necessário obter uma indicação qualitativa do grau de severidade de 

conseqüências para o meio ambiente, tendo em vista a exigência de legislações para com os 

empreendimentos industriais, em realizarem estudos de análise de riscos que permitam obter 

estimações de riscos que podem ter a probabilidade de causar danos ao meio ambiente, além 

de danos às instalações e à saúde das pessoas. 

Tabela 3.1 – Categoria de Freqüência 

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: EIA/RIMA, (2006). 
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12.  Categoria de Severidade: Classificação do evento quanto à severidade (Tabela 3.4) 

 

Tabela 3.2 – Categoria de Severidade 

 

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: EIA/RIMA, (2006). 

 

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 

Tabela 3.5. O risco é qualificado como Tolerável, Moderado ou Não Tolerável. Para 

riscos toleráveis, não há necessidade de medidas adicionais, sendo a monitoração 

necessária e suficiente para garantir que os controles sejam mantidos. 

    Para riscos qualificados como moderados, devem ser avaliados controles 

adicionais, objetivando redução dos riscos. A classificação como riscos não 

toleráveis é uma indicação de que os controles existentes são insuficientes. Devem 

ser considerados métodos alternativos para redução da probabilidade de ocorrência e 

de conseqüências; 

Quadro 3.2 – Categorias de Risco 

 
Fonte: EIA/RIMA, (2006). 
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14. Recomendações/observações: Recomendações de medidas preventivas ou mitigadoras 

que devem ser tomadas de modo a diminuir a freqüência e/ou severidade do cenário; 

15. Cenário: Identificação do cenário, nomeado seqüencialmente. 

    Identificados todos os perigos do objeto de estudo, devem ser claramente elencados os 

cenários acidentais considerados, os quais serão estudados detalhadamente nas etapas 

posteriores do trabalho. “Para tanto, deve-se estabelecer detalhadamente 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, p.22) 

    Esta norma considera tolerável um risco baixo, em que não é necessário aplicar medidas 

adicionais no sistema analisado, além das medidas preventivas e mitigadoras identificadas na 

fase inicial de projeto. Essa categoria de risco é admitida quase que exclusivamente para uma 

severidade insignificante (ou desprezível), pelo fato de os danos à saúde das pessoas, aos 

equipamentos, às instalações, bem como ao meio ambiente serem insignificantes.  

    Desse modo, a existência de sistemas de segurança numa determinada indústria permite 

obter o funcionamento normal das operações, mesmo que existam falhas que tenham uma 

freqüência rara, remota, ocasional e até mesmo provável de ocorrer. 

    Quando o evento se torna freqüente, apesar de a conseqüência ser insignificante, o risco 

passa a ser moderado, tendo em vista a possibilidade da repetitividade de uma dada falha 

afetar as próprias operações normais da planta, o que, de certa forma, pode se refletir num 

problema que pode ser solucionado adotando-se controles adicionais, para obter uma redução 

significativa dos riscos.  

    Com a mudança da severidade insignificante para a menor (ou marginal), os impactos se 

tornam leves nas pessoas, nas instalações e no meio ambiente, o que não deixa de ser 

relevante. Nesse caso, a partir do momento em que a freqüência tende a aumentar da 

ocasional para a freqüente, os impactos tendem a refletir a necessidade de adicionar medidas 

de controle, a fim de que esse risco possa ser reduzido. Mesmo assim, como já foi dito, o risco 

moderado é considerado tolerável, conforme a norma. 

    Como pode ser observado no quadro 3.2 o risco tolerável se mantém para os eventos raros e 

remotos quando a conseqüência é menor (ou marginal). Isso se deve, principalmente, à 

probabilidade desses eventos serem pequenas para ocasionar lesões leves em empregados e 

terceiros, aos equipamentos e ao meio ambiente, resultando num risco baixo, ou seja, 

tolerável. Ao atingir uma situação moderada, ainda pode ser considerado um risco baixo 

associado aos eventos raros que, segundo a norma, são eventos improváveis de ocorrer 
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justamente por serem eventos que não têm referências históricas de que já ocorreram no 

mundo. Ao contrário desses eventos, os de freqüência remota (que não são esperados a 

ocorrer durante a vida útil do empreendimento) e ocasional (que são possíveis de ocorrer até 

uma vez), apesar de suas freqüências serem pequenas, suas conseqüências são significativas, 

haja vista que lesões leves em pessoas extra-muros são possíveis de ocorrer, além de danos 

internos significativos às pessoas, aos equipamentos/instalações e ao meio ambiente, 

resultando em risco médio. 

    Havendo um aumento da freqüência, observa-se que o risco torna-se não tolerável, 

revelando que os controles existentes nas instalações não são suficientes para reduzir a 

probabilidade de ocorrência dos eventos. 

    Nota-se no quadro 3.2, quando se refere aos eventos raros e remotos podendo resultar em 

conseqüências catastróficas, o risco é considerado moderado. Nesse caso, basta que eventos 

como esses ocorram uma vez para que causem lesões graves em empregados, terceiros e/ou 

em pessoas fora do limite de bateria da planta.  

    Para que isso não ocorra, é necessário rever as medidas de controle existentes ou considerar 

métodos alternativos para que seja reduzida a probabilidade de ocorrência desses eventos, 

como também as suas conseqüências. 

    As incertezas quanto à definição de um risco moderado ou não tolerável ser tolerável ou 

não sempre irão existir, mesmo que um estudo de análise de risco seja adequadamente 

elaborado. O próprio conhecimento sobre os processos analisados requer que sejam 

disponibilizadas informações atualizadas de como estes funcionam, tais como, plantas de 

fluxos de processo, detalhes sobre os equipamentos e produtos perigosos presentes, entre 

outros. 

3.4    Estimativa das conseqüências  

    A estimativa das conseqüências dos acidentes foi desenvolvida para abordar os principais 

perigos de acidentes que se relacionam à liberação de substâncias tóxicas e inflamáveis, que, 

com suas liberações descontroladas, geram efeitos físicos tais como ondas de choque, fluxos 

térmicos e formação de nuvens de gases tóxicos capazes de causar danos ao homem, ao meio 

ambiente e à propriedade, na área atingida pelos efeitos. 

    A primeira etapa numa estimativa de conseqüências é, portanto, a investigação dos efeitos 

físicos associados a cada cenário acidental. Para a (CETESB, 2003) a estimativa dos efeitos 

físicos deverá ser realizada através da aplicação de modelos matemáticos que efetivamente 
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representem os fenômenos físicos em estudo, de acordo com os cenários acidentais 

identificados e com as características e comportamento das substâncias envolvidas. Assim, 

por exemplo, quando por perda de contenção um dado material lançado na atmosfera, 

devemos ser capazes de descrever os modelos matemáticos que simulem a taxa mássica do 

vazamento e seus efeitos físicos subseqüente. 

    A segunda etapa é a avaliação da vulnerabilidade dos receptores envolvidos no sistema, por 

intermédio de modelos matemáticos, devemos prever os impactos danosos ao ser humano, 

instalações e meio ambiente, baseado em limites de tolerância pré-determinados.   

    Para a correta estimativa das conseqüências é necessária uma série de pressupostos que 

servem como informação essencial. Portanto, neste capítulo estão definidos nas seções a 

seguir os pressupostos, baseados na (CETESB, 2003) e TNO Purple Book(2005), que deverão 

ser adotados para o desenvolvimento dessa etapa para a elaboração da AQR.  

3.4.1. Condições Meteorológicas 

    Dados meteorológicos reais do local em estudo, considerando-se no mínimo, os dados dos 

últimos três anos: 

 Temperatura ambiente, velocidade do vento e umidade relativa do ar: adotar a média 

para os períodos diurnos e noturnos; 

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

velocidades de vento para os períodos diurno e noturno, de acordo com a Tabela 3.3; 

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

probabilidades de ocorrência. 

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

ambiente. 

Tabela 3.3-Categorias de estabilidade em função das condições atmosféricas.  

Velocidade 

do vento a 

10 m/s 

Período Diurno Período Noturno 

Insolação Nebulosidade 

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 

Fonte: CETESB, (2003).
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3.4.2. Topografia 

    “O parâmetro relacionado com a topografia de uma região é denominado rugosidade da 

superfície do solo, o qual considera a presença de obstáculos, tais como aqueles encontrados 

em áreas urbanas, industriais ou rurais.” (CETESB, 2003). 

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

dados pela Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Categorias de estabilidade em função das condições atmosféricas.  

Tipo de superfície Rugosidade média 

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 

Fonte: CETESB, (2003).
  

3.4.3. 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, como por exemplo, o rompimento de 

um reservatório isolado onde a massa total contida nele formaria a nuvem; 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). 

TNO (TNO Purple 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 

o tempo total de vazamento. Para isso, três diferentes tipos de sistemas de bloqueio são 

distinguidos: 2005) 

 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 
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valida o sinal e fecha as válvulas de bloqueio através de uma chave, o tempo de 

vazamento são dez 10 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. 

3.4.4. 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, 2003). 

    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 distancia 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. 

3.4.5. Vazão mássica 

    Os Maiores acidentes industriais ocorrem devido a vazamentos acidentais, no qual se iniciam 

normalmente com a perda do inventario contido no equipamento ou tubulação por uma ruptura ou fissura, 

provocando grandes e pequenas liberações de materiais tóxicos e inflamáveis. 

   De acordo com TNO Yellow Book (2005) Os vazamentos acidentais podem ocorre em instalações 

industriais ou durante o transporte de materiais perigosos, surgem normalmente da falha no processo ou 

estocagem do material perigoso, a origem da causa pode ser corrosão, impacto mecânico ou 

um erro humano. 

    O entendimento da evolução e conseqüências de um vazamento acidental é imprescindível 

para a caracterização dos efeitos físicos provocados. Segundo (LOZOVEY, 2006), os 

acidentes podem produzir três tipos de efeito físico: 

a) tipo mecânico, no caso de explosão, resultando em ondas de pressão e projéteis de diversas 

formas e materiais; 

 b) do tipo térmico, tais como radiações térmicas; e 
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c) do tipo químico, resultantes de liberações ou fuga descontrolada de substâncias tóxicas ou 

contaminantes, tendo maior probabilidade de afetar comunidades. 

    Uma vez em que ocorre a liberação do material para o meio ambiente, a evolução vai 

depender do estado físico da substância, uma representação simplificada das tipologias acidentais que 

poderão resultar de um vazamento acidental e os efeitos físicos associados é apresentada na figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Representação simplificada dos acidentes que poderão resultar de um vazamento acidental e os 

efeitos físicos associados (CASAL, 2002). 

 

    O (TNO Yellow Book, 2005) fornece a descrição dos modelos de descarga mássica de um 

vazamento acidental, para uma substância mantida no estado termodinâmico, na forma de gás 

comprimido, gás liquefeito e liquido. 

    A tabela 3.5 mostra as principais condições físicas que um material tem que ser submetido 

de acordo com seu estado termodinâmico. 

Tabela 3.5 – Estado termodinâmico  

V
V
a

z

a

m

e

n

t

o 

Gás 
Explosão Bleve 

Alta 

Velocidade 

Bifásico 

Baixa 

Velocidade 

Bifásico 

 

Nuvem de Gás 

Bifásico 

Líquido 

Líquido 

Líquido 

Evaporização 

Vazamento Solo 

 

Vazamento Água 

Tipologias 

Acidentais 

Efeitos 

Físicos 

Incêndio 

Inflamável 

Tóxica 

 

Flash 

Fire 

Disper. 

Atmosf. 

Incêndio 

Dispersão 

Atmosférica 

Poluição 

Poluição 

Térmico 

Térmico 

Mecânico 

Químico 

 

Térmico 

 

Químico 

 

Mecânico 
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Estado termodinâmico Condição Física 

I. Gás comprimido T>TC ou P<PVº(T) 

II. Gás liquefeito  P= PVº(T) 

III. Liquido  Tm<T<TB (P) 

Fonte: TNO Yellow Book, 2005. 

Onde,  

T  Temperatura 

Tc Temperatura Critica  

P  Pressão 

Tm Ponto de Fusão 

PVº Pressão de vapor saturado 

TB Ponto de ebulição  

 

3.4.5.1 Vazamento de líquidos 

    Se o material é mantido em uma temperatura entre o seu ponto de ebulição TB (P) e seu 

ponto de fusão Tm, ele vai estar no estado líquido, logo após o vazamento, uma poça de 

liquido será formada (TNO Yellow Book, 2005). 

    A taxa de descarga mássica de líquidos em um recipiente através de um orifício pode ser 

estimada através da equação de Bernoulli. 

    Considerando que é a velocidade inicial do líquido dentro do recipiente é desprezível, a 

taxa descarga mássica de líquidos dependerá da área de secção do vazamento, do coeficiente 

de descarga, da diferença de pressão interna e externa ao recipiente e da densidade do líquido. 

    A equação 3.1 a seguir apresenta a expressão da taxa mássica para um liquido (TNO Yellow 

Book, 2005). 

            (3.1) 

 

    A pressão de armazenamento do liquido equação 3.2 contido no reservatório depende a 

pressão hidráulica do liquido e da pressão do gás inerte dentro do tanque.  

(3.2) 

 

    A pressão hidráulica equação 3.3 depende do nível do liquido contido no recipiente. 

 

    (3.3) 
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Onde: 

qS Taxa da descarga (Kg/s) 

Cd Coeficiente de descarga 

Ah Área abertura do orifício (m
2
)  

ρL Densidade do líquido (Kg/m
3
) 

Pa Pressão Atmosférica (Pa); 

Ph Pressão Hidráulica (Pa); 

Pal Pressão interna do gás inerte (Pa) 

G Constante gravitacional (m/s
2
) 

HL Altura do líquido acima do ponto de vazamento (m) 

 

3.4.5.2 Gás compressível 

    Se a substância possuir uma temperatura maior que a sua temperatura critica ou a pressão 

menor que a pressão de vapor saturado está será liberada no estado gasoso (TNO Yellow Book, 

2005). 

    Devido à liberação do gás para fora de um confinamento (vaso ou tubulação), o restante do 

gás rapidamente irá expandi-se, acarretando a uma redução da temperatura e pressão no 

confinamento. No caso das misturas de gases componentes menos voláteis pode condensar.  

    A expressão para taxa de descarga mássica através de um orifício pode ser estimada pela 

equação 3.4 a seguir (TNO Yellow Book, 2005). 

 

(3.4) 

          

                 

Onde, 

qS Taxa da descarga (Kg/s) 

Cd Coeficiente de descarga 

Ah Área abertura do orifício (m
2
)  

Ρ0 Densidade 

 É a relação (Cp/Cv) 

P0 Pressão interna (Pa); 

Ψ Coeficiente de fluxo 
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    O Coeficiente de fluxo ψ
2
 é dado pela equação 3.5 ou 3.6 abaixo, este fator depende da 

velocidade de saída do gás, se for próximo à velocidade do som naquele ambiente, o 

escoamento encontra-se em condições críticas, ou seja, o fluxo é sônico, enquanto que se a 

velocidade do gás for menor que a do som o fluxo é subsônico (TNO Yellow Book, 2005). 

 

Fluxo sônico:   

             (3.5) 

Fluxo subsônico:  

 

                                   (3.6) 

  

Onde,  

Pa Pressão atmosférica (Pa) 

Po Pressão interna (Pa) 

 

    Segundo os autores (YUHUA et al., 2003; SANTAMARÍA, 1998) a distinção entre o fluxo 

sônico e subsônico poderá ser determinada pela razão crítica de pressão, definida pela 

equação 3.7, que é baseada no comportamento do gás ideal, onde     é a relação Cp/Cv.  

             

 (3.7) 

 

 

Onde,  

P1 Pressão inicial (Pa) 

Po Pressão interna do equipamento ou duto (Pa) 

   É a relação Cp/Cv 

     

    Define-se a condição de lançamento do gás, para o escoamento subsônico como aquele 

correspondente à condição lançamento do gás, equação 3.8. O escoamento crítico é expresso 

pela equação 3.9. Os índices 0 e 1 referem-se à pressão interna da tubulação  à pressão externa 

(ambiente), respectivamente. 

 

(3.8) 
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(3.9) 

 

3.4.5.3 Gás liquefeito pressurizado 

    Se a substancia for estocada, transportada ou processada em uma temperatura acima do seu 

ponto de ebulição ou pressão igual à pressão de vapor saturado, o material está sendo mantido 

na forma de gás liquefeita pressurizado, caso ocorra uma vazamento, está será liberada no 

estado bifásico (TNO Yellow Book, 2005). 

    Quando o material confinado for liberado para atmosfera acidentalmente, ocorrerá uma 

evaporação repentina “flash”, criando uma mistura arrefecida de vapor e líquido (mistura 

bifasica), em seguida uma percentagem da substancia vai vaporizar e posteriomente 

condensára, e a outra percentagem poderá ainda permanecer na nuvem na forma de aerossol 

ou neblina fazendo com que essa mistura se torne mais densa que o ar.  

    A expressão para taxa de descarga mássica da mistura bifásica é apresentada na equação 

3.10, (TNO Yellow Book, 2005). 

 

       (3.10) 

 

Onde, 

qS Taxa da descarga (Kg/s) 

Cd Coeficiente de descarga 

A Área abertura do orifício (m
2
)  

ρF Densidade média do fluído (kg/m3) 

Pa Pressão atmosférica (Pa) 

P0 Pressão interna (Pa); 

 

Onde ρF é a densidade média da mistura bifásica, dada na equação 3.11: 

 

      (3.11) 

 

Onde, 

ρF Densidade média do fluído (kg/m3) 

crit
P

P

P
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ρv Densidade vapor (kg/m3) 

ρL Densidade do liquido (kg/m3) 

m  Fração Flasheada 

     

    No vazamento do gás liquefeito pressurizado ocorrerá uma violenta despressurizarão no 

interior do recipiente e uma rápida vaporização do liquido, esta rápida vaporização deve-se a 

diferença de pressão entre o sistema e a atmosfera.  

A percentagem de vapor ou a fração da massa vaporizada é determinada pela Fração 

Facheada (TNO Yellow Book, 2005). 

 Vapor puro  m  = 1 

 Bifásico  0 < m < 1 

 Liquido              m  = 0 

3.4.6. Evaporação da Poça 

    A taxa de evaporação da poça é influenciada pela radiação solar, pela temperatura da 

superfície, velocidade do vento acima da poça, do ponto de ebulição do material liberado e a 

dimensão da poça (TNO Yellow Book, 2005). A dimensão da poça dependerá da sua taxa de 

alimentação, das características do produto e do tipo de solo.  

    Quando o material liberado possuir um ponto de ebulição menor que a temperatura da superfície, o liquido vai 

evaporar rapidamente após o lançamento. A taxa de evaporação pode simplesmente ser estimada pela 

equação 3.12 e 3.13 (TNO Yellow Book, 2005). 

              (3.12) 

Onde,  

qv Taxa de evaporação (Kg/s) 

Hc Fluxo de calor por condução (J/(m
2
s) 

Lv/(Tb)  Calor de vaporização na temperatura de ebulição (J/Kg) 

A Área da Poça (m
2
) 

 

     (3.13) 

 

Onde,  

Hc Fluxo de calor por condução (J/(m
2
s)) 

Ts.0 Temperatura inicial no solo 
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Tb Ponto de ebulição, (K) 

as Difusividade térmica do solo (m
2
/s) 

S  Condutividade térmica do solo (J/ (m.s. K)) 

t  Tempo de liberação do líquido (s) 

 

    Quando o liquido possuir um ponto de ebulição superior a temperatura da superfície, a taxa 

de evaporação da poça dependera da troca de calor acima da poça. A taxa de evaporação pode 

ser estimada pelas equações 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17 (TNO Yellow Book, 2005). 

 

(3.14) 

 

(3.15) 

 

(3.16) 

 

(3.17) 

 

Onde, 

qv Taxa de evaporação (Kg/s) 

Km Coeficiente de transferência de massa (m/s) 

Pv(T) Pressão de vapor (N/m
2
) 

r  raio da poça do liquido (m) 

R Constante do gás (J/ (mol
-1

. K)) 

Cm&m 0,004786 (m
0,33

/s
0,22

)   

Da  Coeficiente de difusão do vapor no ar 

Sc  Numero de Schmidt (-) 

Tps Temperatura do liquido na supercie da poça 

uw,10 Velocidade do vento padrão em 10 metros de altura (m/s) 

i  Peso molecular da substância i (Kg/mol) 

V  Velocidade cinemática do vapor ( m
2
/s) 
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3.4.7. Dispersão Atmosférica 

    A dispersão da nuvem de um poluente no ar depende fortemente de como a emissão 

atmosférica interage com o vento em razões das condições climáticas de estabilidade. Por isso 

ao estudar o comportamento de uma nuvem formada por uma substância química é muito 

importante levar em conta as condições atmosféricas, principalmente a velocidade do vento e 

a classe de estabilidade atmosférica, a Norma da CETESB (2003) apresenta as categorias de 

estabilidade em função das condições atmosféricas, vista anteriormente na seção (3.5.1) deste 

capítulo. 

     O material perigoso liberado acidentalmente para atmosfera pode ser transportado e 

diluido pelo vento. Estas seção fornece modelos matematicos que permite prever a 

concentração do material em função do tempo em qualquer lugar em seu entorno. 

    A dispersão de uma nuvem depende também de suas características físico químico e do 

ambiente, tais como a densidade do gás, temperatura ambiente, velocidade e direção do vento 

na região onde se tem o vazamento, classe de estabilidade atmosférica, confinamento e 

obstruções ao escoamento da nuvem (AICHE, 2000). 

3.4.7.1 Dispersão Passiva 

    Situações em que a dispersão da nuvem é função apenas da turbulência atmosférica são 

chamadas de dispersão passiva. O estado da atmosfera da nuvem não é alterado pela presença 

do material no ar (TNO Yellow Book, 2005). 

    Os modelos utilizados para modelar a dispersão passiva, são conhecidos como modelos 

Gaussianos de dispersão, este modelo só é aplicável a gases com a mesma densidade do ar. Os 

modelos gaussianos são baseados numa equação simples que descreve um campo de 

concentração tri-dimensional, considera que a concentração ao longo da linha de centro da 

pluma é gerada por uma fonte pontual (TNO Yellow Book, 2005). 

    A expressão básica para o modelo de pluma gaussiana para uma liberação continua, é dada 

na equação 3.18: 

            (3.18) 

 

Onde, 

 C(xy,z)   Concentração na posição x,y,z. (g/m³) 

 q                      Taxa mássica (Kg/s) 

ua  Velocidade do vento ambiente (m/s) 

h   Altura no centro da pluma até a superfície   
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    σx, σy e σz   Parâmetros de dispersão 

x   Distância a sotavento da fonte (m) 

y   Distância Horizontal do eixo central da pluma (m) 

z   Distância acima do solo (m) 

 

A expressão básica para o modelo gaussiana para uma liberação instantânea é dada na 

equação 3.19. 
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      (3.19) 

Onde, 

c (x, y, z)  Concentração na posição x, y, z. (g/m
3
)  

Q  Massa liberada (Kg) 

 h   Altura no centro da pluma até a superfície 

     σx, σy e σz  Parâmetros de dispersão 

x   Distância a sotavento da fonte (m) 

 y   Distância Horizontal do eixo central da pluma (m)  

z   Distância acima do solo (m)  

t   Tempo de liberação (s) 

 

3.4.7.2 Dispersão de gás denso 

    Vários fatores podem contribuir para que um gás se comporte como um gás denso, tais 

como:  

 Massa molar elevada superior á massa molar do ar o gás é considerado um gás denso;  

 Baixa temperatura e alta pressão, na fuga a nuvem de gás será mais densa que o ar, 

mesmo que seu principal constituinte tenha uma massa molar inferior à massa molar 

do ar. 

 Evaporação repetina, certos materiais quando transportados  sob altas temperatura e 

altas pressões ou armazenados sob forma liquefeita por efeito de uma pressão elevada. 

Quando forem liberados para atmosfera acidentalmente, ocorrerá uma evaporação 

repentina “flash”, criando uma mistura arrefecida de vapor e líquido. A presença do 

aerossol (suspensão de partículas) faz com que a mistura se torne mais densa que o ar. 

A evaporação das gotículas arrefece a mistura envolvente aumentando mais ainda a 
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densidade da nuvem; Por outro lado a turbulência diminui no seio da nuvem, 

reduzindo a capacidade de misture com o ar (TNO Yellow Book, 2005). 

 Reações químicas que ocorrem entre os materiais ou mesmo com o  vapor d’água do 

ambiente podem aumentar ou diiminuir a densidade da nuvem. No caso de alguns 

gases sob altas temperaturas reagem com o vapor d’água do ambiente produzindo uma 

neblina. Esta neblina arrefece a nuvem e consequentemente aumenta a sua densidade, 

condensando. 

    A dispersão atmosférica de gases mais densos que o ar é afetada por fenômenos físicos que 

não ocorrem ou não são relevantes na dispersão de gases com a mesma densidade em forma 

de dispersão passiva. O principal fenômeno e a expansão por ação da força gravitacional 

    A liberação de material mais denso que o ar ambiente, introduz um escoamento induzido 

pela força gravítica, que leva a nuvem a deslocar-se na direção do solo e que gera frentes 

pronunciadas que favorecem uma rápida expansão radial. Estas frentes são usualmente 

descritas como intensos vórtices Estes vórtices estão presentes tanto em liberações 

instantaneas como em liberações continuas em atmosferas estáveis (TNO Yellow Book, 2005). 

    Depois que a ação da força de gravitacional diminui, ocorrerá principalmente em zonas 

mais afastadas da fonte de liberação a variação vertical da densidade da nuvem. Finalmente o 

efeito da densidade será disperso e insignificante e a dispersão tornará a ser passiva, conforme 

ilustrado na figura 3.3 (TNO Yellow Book, 2005). 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Expansão de uma nuvem de gás denso por ação da gravidade. Fonte: CPR14E (2005). 

    O modelo matématico apropriado que representa a dispersão de gases mais densos que o ar 

é o modelo SLAB, este modelo foi desenvolvido pelo “Lawrence Livermore National 

Laboratory’s” (E.U.A.). Os tipos de emissão tratados por este modelo incluem: emissão de 

poça no solo, emissão por jato horizontal elevado, emissão por jato vertical elevado e uma 

emissão volumétrica instantânea. A dispersão é calculada resolvendo-se as equações de 

conservação de massa, “momentum” e energia (TNO Yellow Book, 2005). A concentração 

tri-dimensional de uma dispersão densa, para uma liberação continua, é dada pela equação 

3.20. 

            (3.20) 

Onde,  
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         C (x,y,z)   Concentração volumétrica na posição (x,y,z) 

Fy (y,b,Cy) Função do perfil horizontal; 

Fz (z,h, σz) Função do perfil vertical. 

A concentração volumétrica média pode ser calculada pela concentração de massa m, 

pela seguinte equação 3.21: 

(3.21) 

    µs e µa são respectivamente os pesos moleculares do produto químico liberado e do ar 

ambiente. 

Função do perfil horizontal é dada pela equação 3.22. 

           (3.22) 

    erf denota a função de erro e yb e Cy são parâmetros de forma, estes são relacionados na 

equação 3.23.  

                            (3.23)  

Função do perfil vertical é dada pela equação 3.24. 
 

                 (3.24) 

 

    h é o parâmetro de altura e σz é a metade da largura. A função do perfil vertical permite a 

ambos os lançamentos dados pelas equações 3.25 e 3.26. 

 h ≤ 0,5bz (pluma em nível do solo)        (3.25) 

 h> 0.5bz (pluma elevada)          (3.26) 

Onde,  

x  Distância longitudinal; 

y Distância transversal; 

z Distância vertical; 

by Metade da largura da nuvem; 

yb Parâmetro de forma; 

bz Altura da nuvem. 
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3.4.8. Explosão em Nuvem 

    Segundo Lea (2002), explosão é a geração e expansão repentina de gases associadas com o 

aumento da temperatura e pressão capaz de causar danos estruturais. Para LEES (1996) 

explosão é a liberação repentina e violenta de energia.  

    De um modo geral, várias condições precisam estar presentes para que uma explosão em 

nuvem ocorra (TNO Yellow Book, 2005). 

 Em primeiro, uma nuvem deve ser formada, esta etapa é conhecida como fase de 

dispersão da nuvem, nela depende do tempo que o gás teve para se misturar com a 

atmosfera antes que ocorra a ignição (ignição retardada); 

 Em segundo, uma parte da nuvem deve estar dentro da faixa que se encontra entre os 

limites inferior (LII) e superior (LSI) de inflamabilidade. A nuvem de vapor, 

geralmente tem três regiões, uma região rica perto do ponto de lançamento da nuvem, 

um região pobre na borda da nuvem e um região dentro da faixa de inflamabilidade. O 

percentual da nuvem de vapor em cada região varia de acordo com diferentes fatores, 

tais como, tipo e quantidadade do material liberado, pressão na liberação, o tamanho 

da abertura, grau de confinamento da nuvem, umidade e outros aspectos ambientais. 

 Em terceiro, os efeitos produzidos pela explosão de uma nuvem são determinados pela 

velocidade de propagação da chama. Quanto mais rápido for a velocidade da frente de 

chama, maior será a pressão excessiva na nuvem, o que aumentará a explosão. 

    Existem dois mecanismos básicos de propagação da chama: deflagração e detonação. 

    A deflagração ocorre quando a queima é mantida basicamente por transferência térmica de 

energia do material em combustão para a parcela não-queimada da mistura, ou seja, por 

radiação e difusão molecular de calor e massa. Esta é uma reação química realizada a baixa 

pressão (TNO Yellow Book, 2005). A frente de chama numa deflagração pode ser laminar ou 

turbulenta, porém em condições especiais, poderá ocorrer a transição de deflagração para um 

tipo de queima diferente uma detonação.  

    A detonação é uma reação química explosiva caracterizada pela velocidade da chama muito 

alta de queima Em função da quantidade de energia envolvida no processo, far-se-á sempre 

acompanhada de uma onda de choque. As Detonações são capazes de produzir muito mais 

danos do que deflagração.  

    Entre os motivos que podem levar à passagem de deflagração a detonação pode-se citar a 

existência de obstáculos no caminho da frente de chama (que induzem turbulência 
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aumentando a velocidade desta ou causam reflexão da onda de choque de pressão), e o 

confinamento parcial da mistura explosiva entre outros (Lees, 1996).  

    Uma característica das explosões é (Blastwave) conhecida como ondas de pressão. A 

explosão caracteriza-se por combustão rápida em que os produtos em altas temperaturas se 

expandem e afetam o entorno. Desta forma, o calor de combustão de uma mistura de gás é 

parcialmente convertido energia mecânica. A energia mecânica é transmitida para a atmosfera 

na forma de (Blastwave), as ondas de pressão (TNO Yellow Book, 2005). 

    É importante ressaltar que os modelos atuais levam em grande consideração as 

características geométricas do local onde a explosão ocorre, tais como confinamento parcial 

de frações da mistura e fatores de obstrução da passagem da frente da chama que agem como 

indutores de turbulência.  

    Pode-se chegar a ponto de apenas considerar as parcelas da nuvem onde existe 

possibilidade de geração de turbulência para o cálculo de efeitos da explosão – que 

atualmente é aceito como a forma correta de entendimento do fenômeno e foi amplamente 

difundido como Método de Multienergia (TNO Yellow Book, 2005). 

3.4.7.2 Método de Multi energia (TNO) 

 

    A energia liberada por uma explosão de nuvem poderá ser estimada através do método 

multienergia, desenvolvido por pesquisadores do Prins Mauritz Labotatory (TNO). Este 

método propõe que uma explosão é gerada apenas quando a mistura inflamável é 

parcialmente confinada ou obstruída. Seguem – se alguns passos necessários para aplicação 

deste método: 

 1 – Identificar locais de concentração de gases dentro das áreas congestionadas, considerando 

que normalmente gases pesados se movem e se concentram em áreas baixas; 

2 – Estimar a energia da carga ar-combustível equivalente, sendo importante considerar cada 

nuvem separadamente, o valor médio da energia de combustão liberada por um 

hidrocarboneto inflamável por unidade de volume é 3,5x10
6
 (J/m

3
); 

3 - Determinar um valor de intensidade da explosão entre 1 e 10, para cada volume 

considerado, ou seja, se ela está mais próxima de uma detonação ou de uma deflagração. 

Sendo que 10 representa um explosão intensidade máxima e direciona normalmente a análise 

para um visão conservativa.  
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4 – Calcular a distância em escala r’ adimensional, que é a distância r do local sob 

consideração didivido pela energia disponível que é normalizada pela pressão atmosférica 

conforme a equação 3.27. 

                     (3.27) 

 

5 - Multiplicar os valores de sobrepressão escalonada pela pressão ambiente, resultando nos 

picos de sobrepressão, dada na equação 3.28.      

                 (3.28)  

6 - Calcular o tempo de duração da fase positiva de pressão conforme equação 3.29. 

                (3.29) 

    Vê – se na figura 3.4, os gráficos utilizados para obter os efeitos normalizados em função 

da distância normalizada, a partir da escolha da intensidade da explosão curvas de (1 a 10) 

(Lees, 1996) 
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Figura 3.4 – Gráficos de efeitos normalizados em função da distância normalizada para sobrepressão (acima á 

esquerda), pressão dinâmica (acima a direita) e duração da fase positiva (abaixo).Fonte: (TNO Yellow Book, 

2005). 
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3.4.9. Radiação Térmica  

    A transferência de calor provocado por um incêndio libera um fluxo de calor com o 

potencial de causar danos aos receptores na área circundante. Em geral, a energia de 

combustão das chamas pode ser transferida por radiação, convecção e condução, em alguns 

metros de distância a radiação é predominante (TNO Yellow Book, 2005).  

    Uma série de modelos matemáticos tem sido proposta por diversos autores, a fim de 

estimar a radiação térmica dos incêndios, os modelos que serão apresentados nesta seção, são 

modelos semi-empíricos.  

    Os modelos semi-empíricos incorporam tanto o conhecimento teórico, como o 

conhecimento adquirido com experimentos, é um modelo relativamente simples capaz de 

prever o fluxo de calor emitido em um receptor a certa distância. Conhecido como Solid flame 

model, este modelo pressupõe que a fonte de radiação térmica é emitida pela superfície de um 

sólido que abrange todo o volume visível da chama, geralmente na forma de cone ou cilindro, 

conforme apresentado na figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Solid flame model. Fonte: CASAL, (2002) 

    O fluxo de calor será modelado em uma situação estática, ou seja, a forma e as dimensões 

do incêndio são tomadas como constante. Alguns parâmetros importantes para a modelagem 

da radiação térmica Solid flame model serão discutidos a seguir: 

 Fator de radiação térmica (FView) 

    É a relação entre a quantidade de radiação térmica emitida por um chama e a quantidade de 

radiação térmica recebida por um receptor que não está em contato com a chama. Esta relação 

depende da forma e dimensão do incêndio, da distância entre a chama e o recpetor, da posição 

relativada da chama e superfície do alvo (TNO Yellow Book, 2005).   
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 Transmissividade atmosférica (   ) 

    A transmissividade atmosférica é o parâmetro que explica o fato de que a radiação emitida 

é parcialmente absorvida pelo ar presente entre a chama e o receptor irradiado. Esta absorção 

ocorre dentro da área de comprimento de onda da radiação de calor, o dióxido de carbono e 

vapor de água são os principais componentes de absorção. O parâmetro de transmissividade 

atmosférica  é igua a 1, mas depende das propriedades de absorção do componetes do ar em 

relação ao espectro de radiação, a equação 3.30 a seguir mostra essa relação CPR14E (2005). 

                (3.30) 

Onde, αw  é o Fator de absorção da água e  αc o fator de absorção do dióxido de carbono.    

Ambos os fatores dependem da pressão parcial de vapor, do comprimento abrangido pela 

radiação, da temperatura de radiação e da temperatura ambiente. A pressão parcial de vapor 

de dióxido de carbono depende sempre da temperatura e da umidade. 

 Energia emitida pela Superfície da chama 

    É o calor radiante emitida por unidade da superficíe da chama e por unidade de tempo. De 

acordo com a abordagem do modelo solid flame model, este parâmetro representa a radiação 

de calor emitida pelo volume da chama visível (TNO Yellow Book, 2005). Pode ser calculado 

pela equação 3.31. 

    (3.31) 

Onde, 

SEPmax Energia emitida pela superfície da chama , J/(m
2
.s) 

Q’ Energia de combustão por segundo , J/s 

A Área da Superficíe da chama , m
2 

Fs  Fração da energia radiada 

    O SEPatual considera a radiação térmica emitida pelo volume da chama invisível e a fumaça 

envolvida pela chama, através da equação 3.32.  

            (3.32) 

Onde, 

SEPMax        Energia emitida pela superfície da chama Maximo (J/m
2
);  

SEP soot          Energia emitida pela superfície da chama coberto por fuligem (J/m
2
); 



Capítulo 3                                                                                                                                 Metodologia de AQR 

 47  

  Q’              Energia de combustão (J/s); 

 FS                Fração da energia radiada; 

 A                 Área da superfície da chama (m
2
); 

                     Fração da superfície da chama coberto por fumaça. 

    Alguns autores, como Mudan (1984) considera que a fração da superfície da chama coberta 

por fumaças (cinzas) é cerca de 80%. 

 O fluxo de calor radiado 

    “O fluxo de calor radiado q” a certa distância do incêndio, que é experimentado por um 

receptor por unidade de área, pode ser calculada pela equação 3.33. 

(3.33) 

Onde, 

q”  Fluxo de calor radiado a certa distância (J/m
2
); 

SEP act  Surface Emissive Power (J/m
2
); 

F view  View factor 

Transmissividade atmosférica. 

O fluxo de calor radiado difere para cada tipo de incêndio. 

 Incêndio em Poça; 

 Jet Fire; 

 Bleve; 

 Flash Fire. 

 

3.4.9.1. Incêndio em poça  

 Um incêndio de poça ocorre quando um vazamento de um líquido forma uma poça, a qual 

sofre ignição. A energia térmica proveniente de um vazamento de hidrocarbonetos depende de 

vários parâmetros, os quais incluem (AICHE, 1995): 

a) composição do hidrocarboneto; 

b) tamanho e forma e duração do incêndio; 

c) distância entre o incêndio e o alvo e 

d) das características do alvo.  
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    A caracterização de um incêndio de poça envolve a caracterização da geometria do 

incêndio, caracterização do incêndio e a estimativa da energia liberada pela chama. A 

caracterização da geometria do incêndio abrange a determinação da velocidade de propagação 

da chama no líquido e das dimensões física do incêndio (tais como altura, diâmetro e 

inclinação da chama).  

    Para a maioria dos combustíveis líquidos a taxa de transferência de calor por radiação e a 

velocidade da chama aumentam com o diâmetro da poça, ou melhor, para poças com diâmetro 

maior do que 1 metro a radiação é o modo de transferência de calor dominante (AIChE, 

1994).   

 

3.4.9.2. Jet Fire 

 

    A maioria dos incêndios envolvendo gases liberados sob pressão está associada com altas 

pressões e são denominados incêndios de jato (i.e. jet fire), ou melhor, dado que um 

vazamento sob pressão seja deflagrado e sofra ignição entre 2 e 3 minutos após iniciado o 

vazamento, o resultado é um intenso jato de chamas. Em líquidos ou gases liberados sob 

pressão de forma continua. Jet fire não tem inércia atingindo a intensidade máxima quase 

instantaneamente. O jet fire ou parte dele pode ser defletido por estruturas ou equipamentos 

existentes nas proximidades do vazamento. O jet fire é também afetado pela direção e 

velocidade dos ventos (AICHE, 1995).   

    A velocidade do jato de gás influi significativamente no comportamento do jet fire. A 

velocidade é um parâmetro importante para o cálculo das dimensões da chama. Primeiro as 

propriedades dos materiais inflamáveis são necessários para o cálculo da velocidade de saída 

do gás, tais como, o peso molecular, a constante de Poisson e as condições de armazenamento 

do gás, como temperatura e pressão (TNO Yellow Book, 2005). 

    Um jet fire é normalmente bastante destrutivo a qualquer estrutura nas suas proximidades, 

devido à radiação térmica e ao calor de convecção, além das extremidades da chama. A alta 

velocidade de escape dos gases e a adição de ar no jato tornam sua combustão mais eficiente 

do que a de um incêndio de poça. Os primeiros 10% do comprimento do jet fire é considerado 

gás e não sofre ignição, podendo ocorrer um lift off. O lift off representa a separação entre o 

ponto de liberação do gás e o início da chama, devido a velocidade e concentração do gás 

nessa região. O lift off poderá ser definido como sendo o ponto ou região onde aparece uma 

chama azul. O maior fluxo de calor normalmente ocorre a uma distância além de 40% do 

comprimento da chama, a partir de sua fonte (AICHE, 1995).   
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3.4.9.3. Bleve 

 

    Se ocorrer um rompimento em um reservatório causado por incêndio e seu conteúdo for gás 

liquefeito inflamável, parte deste gás sofrerá mudança de fase com grande aumento de 

volume, gerando o fenômeno conhecido como BLEVE (Boiling liquid Expanding Vapour 

Explosion) seguido de uma bola de fogo, uma das mais danosas formas de explosão tanto para 

as instalações próximas como, por exemplo, o pessoal envolvido no combate ao incêndio que 

lhe deu origem (AICHE, 1995). 

3.4.9.4. Flash Fire 

 

    O flash fire conhecido também como incêndio em nuvem ocorre quando uma nuvem de gás 

queima sem gerar sobrepressões significativas, usualmente se dá em regiões não confinadas 

ou desobstruídas. A nuvem sofre ignição na sua porção mais externa, i.e., distante da fonte do 

vazamento. A duração do flash fire é curta. É pouca provável que o flash fire cause danos 

estruturais. A modelagem matemática dos flash fire é pouco conhecida e o método disponível 

para estimar as dimensões da chama é semi-empírico. O maior perigo de um incêndio em 

nuvem reside nos efeitos térmicos da combustão e se restringe a área ocupada pela porção que 

esta dentro dos limites de flamabilidade. 

    Quando a ignição ocorre em uma nuvem inflamável, a chama vai começar a propagar longe 

do ponto de ignição. Os produtos de combustão expandir causando fluxo da chama de frente. 

Caso este fluxo esteja em condições laminar, a velocidade de chama dos hidrocarbonetos 

normais será na ordem de 5 a 30 m/s que é baixo demais para produzir qualquer pressão 

significativa.  

    Sob estas condições a taxa de combustão não deverá ser intensificada, a nuvem de vapor 

simplesmente queimara e o evento é descrito como um flash de fire (TNO Yellow Book, 

2005). 

    Os principais perigos de um flash fire são a radiação e o contato direto com a chama. O 

tamanho da nuvem inflamável determina a área possível de contato direto com a chama. 

(AICHE, 1995). 

3.4.10. Análise de Vulnerabilidade  

    Esta seção vai descrever os modelos matemática para determinar a probabilidade de morte 

dada à exposição a substâncias perigosas, bem como a fração da população para a qual a 

exposição é fatal. Toda a seção é uma adaptação de (TNO Yellow Book, 2005).).  
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Para expressar os efeitos letais, dois parâmetros serão usados ao logo desta seção: 

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

exposição. Assume-se que o indivíduo está outdoors, logo está desprotegido.  

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

certa localidade devido à exposição. Pelo menos parte da população indoors é 

protegida por usar roupas de proteção. Por esse motivo, dois valores são usados, FE 

indoors e FE outdoors, para denotar, respectivamente, frações da população morrendo 

indoors e outdoors.  

3.4.10.1. Modelo de vulnerabilidade de Eisenberg 

    O modelo de vulnerabilidade de Eisenberg, método que faz uso das equações matemática 

conhecida como Probit (LEES, 1996). A equação Probit (AIChE, 2000) representam uma 

relação entre a intensidade do efeito causador do dano e a variável de Probit (Probability 

Unit), onde esta está diretamente ligada à probabilidade de observação do dano. 

    A relação entre a probabilidade de um efeito, P, e a sua função probit correspondente, Pr, é 

dada pela equação 3.34 e 3.35. 

 

           (3.34) 

 

Onde, 

          

(3.35) 

 

Esta relação entre Pr e Probabilidade é mais facilmente obtida com o uso da Tabela 

3.5. Assim, encontra-se o valor da variável de Probit e com ela a probabilidade de ocorrência 

dos danos.  

 

 

 

Tabela 3.6 - O probit, Pr, como uma função da probabilidade, P.  
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Fonte: TNO Yellow Book, 2005. 

 

3.4.10.2. Exposição a nuvens tóxicas 

 

    A probabilidade de morte devido à exposição a uma nuvem tóxica, PE, é calculada com o 

uso de uma função probit e a relação da Tabela 3.6. A função probit utilizada para a morte 

devido à exposição tóxica é dada pela equação 3.36. 

 

           (3.36) 

Onde, 

Pr Probit correspondente à probabilidade de morte. 

a, b, n Constantes que descrevem a toxicidade da substância. 

C Concentração (mg/m3) 

T  Tempo de exposição (minutos) 

    A Tabela 3.6 mostra valores para as constantes as quais descrevem a toxicidade de NH3, 

SO2 e H2S. Para constantes de mais substâncias, ver a base de dados de substâncias em (TNO 

Purple Book, 2005). 

 

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 -- 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,81 

70 5,52 5,55 5,58 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

  dtCba nlnPr
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Tabela 3.7 - valores para as constantes que descrevem a toxicidade de uma substância (a, b e n). Os valores são 

válidos para a função probit com a concentração, C (mg/m3) e o tempo de exposição, t (min).  

   Fonte: TNO Purple Book, 2005. 

 

    Caso a concentração, C, seja constante durante o tempo de exposição, t, a probit fica 

simplificada na equação 3.37. 

 

            (3.37) 

 

    O tempo de exposição é limitado a um máximo de 30 minutos, a partir da chegada da 

nuvem tóxica no local. Para determinar o contorno da nuvem tóxica, serão consideradas as 

seguintes concentrações: 

 IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health): concentração máxima à qual uma 

pessoa pode ficar exposta por um período de exposição de 30 minutos sem causar 

prejuízos irreparáveis a sua saúde; 

 Probabilidade de morte, PE, igual a 1% em todos os pontos do contorno. 

    Permanecer indoors reduz a dose tóxica, pois a concentração indoors é menor do que 

outdoors, durante a passagem da nuvem. Esse efeito pode ser contabilizado por um fator de 

0,1 multiplicando a fração de pessoas morrendo indoors, conforme ilustrado na figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substância a b n 

Amônia -15,6 1 2 

Dióxido de Enxofre -19,2 1 2,4 

Monóxido de Carbono -7,4 1 1 

Sulfeto de hidrogênio -11,5 1 1,9 

 tCba n  lnPr
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Figura 3.6 - Cálculo da probabilidade de morte e as respectivas frações da população morrendo indoors e 

outdoors, devido à exposição a nuvens tóxicas. A função f(a, b, n; C, t) é a função probit para a exposição a 

substâncias tóxicas. Fonte: Adaptado de (TNO Purple Book, 2005). 

 

3.4.10.3. Impacto térmico 
 

    Segundo SKLAVOUNOS E RIGAS (2005) o impacto da energia térmica na pele poderá se 

apresentar em vários níveis: queimaduras do primeiro, segundo e terceiro grau. Queimaduras 

do primeiro grau estão restritas a epiderme e caracteriza-se por uma vermelhidão. Nas 

queimaduras do segundo grau há o comprometimento de toda a epiderme e parte de derme 

dando origem a bolhas. E, em queimaduras do terceiro grau toda a epiderme, derme e outros 

tecidos mais profundos são atingidos, e se caracteriza pela carbonização dos tecidos (i.e., cor 

preta). O limite da dor em um ser humano é de 1,5 kW/m² para um tempo de exposição de 60 

segundos.       

    Os modelos disponíveis para a estimativa dos efeitos térmicos sobre as pessoas estão 

fundamentados em pesquisas experimentais em humanos, animais e estruturas. A 

probabilidade de morte, PE, devido a um flash fire e as respectivas frações de pessoas 

morrendo indoors e outdoors, FEin e FEout, é dada pela figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - cálculo da probabilidade de morte e das respectivas frações de população morrendo indoors e 

outdoors para a exposição a um Flash Fire.  Fonte: Adaptado de (TNO Purple Book, 2005) 

. 

    No caso de exposição à BLEVE, jato de fogo ou incêndio de poça, a probabilidade de 

morte, PE, e as respectivas frações de pessoas morrendo dentro e fora  de casa, FEin e FEout, 

é dada pela Figura 3.8. A probabilidade de morte devido à exposição à radiação térmica é 

calculada com o uso de uma função probit e a relação da Tabela 3.5.  
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Figura 3.8 - 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 Jet Fire. A função probit para radiações térmicas 

é f(Q, t). Fonte: Adaptado de (TNO Purple Book, 2005). 

 

    A função probit para morte devido à radiação térmica é dada pela equação 3.38. 

 

                 (3.38) 

Onde, 

Pr Probit correspondente a probabilidade de morte 

Q Radiação térmica (W/m2) 

t Tempo de exposição (s) 

    Para o cálculo do risco social, assume-se que as pessoas indoors estão protegidas, pois em 

um evento de um incêndio, em geral, o tempo de resposta das pessoas é cerca de 5 segundos, 

segundo Pietersen (1999), e a velocidade de deslocamento de um ser humano está entre 4m/s 

e 6m/s. A proteção indoors reduz o número de pessoas morrendo em um fator de 0,14. O 

limite para a ignição das vestimentas é definido em 35 kW/m
2
 e as pessoas morrem se as 

vestimentas peguem fogo a esse limite. Conseqüentemente, FE, out = 1 se a radiação térmica, 

Q, excede 35 kW/m
2
 e FE, out = 0,14x PE se Q é menor que 35 kW/m

2
 (TNO Purple Book, 

2005). 

 

3.4.10.4. Onda de Pressão 

 tQ  3/4ln56.238.36Pr
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    O principal impacto direto da explosão de uma nuvem sobre os indivíduos é o aumento 

repentino da pressão em conseqüência do deslocamento das ondas de choque. O corpo 

humano é composto em sua maior parte por água que é um fluido não compressivo, logo ele 

suporta relativamente bem o impacto das ondas de pressão. As principais fatalidades no 

evento de uma explosão são causadas por hemorragia pulmonar.  

    A probabilidade de morte, PE, e as respectivas frações de pessoas morrendo dentro e fora 

de casa, FE in e FE out, são dadas de acordo com a Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - cálculo da probabilidade de morte e das respectivas frações de população morrendo indoors e 

outdoors para a exposição a uma explosão. Fonte: Adaptado de (TNO Purple Book, 2005). 

 

    Vale ressaltar que os valores dados aqui são aplicáveis apenas para explosões de nuvem de 

vapor. Esses valores não são aplicáveis para detonação de explosivos, pois existe diferença na 

duração dessas explosões. 

 

3.4.10.5. População Indoors e Outdoors 

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

questão. Portanto, esse parâmetro deve ser determinado, bem como a fração da população 

indoors e outdoors no empreendimento. 

    A (TNO Purple Book, 2005) cita que pelo menos parte da população é protegida por estar 

dentro de casa ou usar vestimentas de proteção. Portanto, as frações da população presente d, f 

pop, in e f pop, out, devem ser determinadas. Valores padrões são dados na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.8 - 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). Fonte: TNO Purple Book, (2005).  
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3.5    Estimativa de Freqüência 

    Nas instalações em que os efeitos físicos extrapolem os limites da empresa e possam afetar 

pessoas, os riscos do empreendimento deverão ser calculados; para tanto, deverão ser 

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

2003). 

    De acordo com a CETESB (2003), em alguns estudos de análise de riscos as freqüências de 

ocorrência dos cenários acidentais poderão ser estimadas através de registros históricos 

constantes de bancos de dados ou de referências bibliográficas, desde que efetivamente 

tenham representatividade para o caso em estudo, no caso de dutos, a estimativa das 

freqüências de ocorrência de uma determinada tipologia acidental (flashfire, UVCE, 

dispersão, etc.), normalmente expressas em ocorrências/m.ano. 

    Apenas os eventos que contribuem para o risco individual ou para a sociedade devem ser 

incluídos na AQR, nas condições de que, de acordo com (1) a freqüência de ocorrência é igual 

ou superior a 10
-8

 por ano e (2) ocorre letalidade maior que 1% fora dos limites do 

estabelecimento, de acordo com (TNO Purple Book, 2005).  

    As freqüências atribuídas para eventos de perda de materiais para diversos casos são 

apresentadas a seguir (TNO Purple Book, 2005). 

3.5.1. Tanque e vasos pressurizados em estado estacionário 

 Vaso de Pressão: Vaso de armazenamento cuja pressão é substancialmente maior do 

que 1 bar. 

 Vaso de Processo: Em um vaso de processo ocorre uma mudança nas propriedades 

físicas da substancia, como temperatura ou fase. Alguns exemplos de Vasos de 

Processo são colunas de destilação, condensadores e filtros. Vasos onde apenas o nível 

de liquido mudara podem ser considerados como vasos de pressão. 

 Vasos de Reação: Nos Vasos de Reação ocorre uma mudança química na substancia. 

Exemplos de vasos de reação são reatores contínuos e de batelada. Um vaso em que 

um mistura de substancias muito exotérmica ocorre também pode ser considerado um 

vaso de reação. 

Período fpop, in fpop, out 

Dia 0,93 0,07 

Noite 0,99 0,01 
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    Os eventos de perda de matéria para vasos de pressão, processo e reação são dados no 

quadro 3.3, e suas freqüências são apresentadas no quadro 3.4. 

Quadro 3.3 - Eventos de perda de matéria para vasos pressurizados em estado estacionário.  

 

G1 Liberação instantânea e completa do inventário 

G2 Liberação contínua e completa do inventário em 10 minutos a taxa constante 

G3 Liberação contínua a partir de um orifício de 10 mm de diâmetro efetivo 

Fonte: TNO Purple Book, (2005). 

Quadro 3.4 - Freqüências dos eventos de perda de matéria para tanques e vasos pressurizados em estado 

estacionário.  

Equipamento G1 G2 G3 

Vasos de pressão 5.10
-7

 ano 
-1 

5.10
-7

 ano 
-1

 1.10
-5

 ano 
-1

 

Vasos de Processo 5.10
-6

 ano 
-1

 5.10
-6

 ano 
-1

 1.10
-4

 ano 
-1

 

Vasos de Reatores 5.10
-6

 ano 
-1

 5.10
-6

 ano 
-1

 1.10
-4

 ano 
-1

 

Fonte: TNO Purple Book, (2005). 

3.5.2. Tanque e vasos sob pressão atmosférica em estado estacionário 

 Tanque atmosférico de contenção única: Consiste de um reservatório primário para 

o liquido. Pode conter um reservatório externo, para retenção e proteção e isolamento, 

mas que não conterá líquido no momento de falha do reservatório primário. 

 Tanque atmosférico com reservatório de proteção: Neste tipo de tanque um duto 

externo de proteção é previsto para o caso de falha do reservatório primário, mas não 

conterá vapor e não resistem a condições como explosão (pressão estática de 0,3 bar 

durante 300 ms) e penetração de fragmentos. 

 Tanque atmosférico de dupla contenção: Consiste de reservatório primário para o 

líquido e um segundo reservatório, designado para retenção do liquido em casa de 

falha do primário, resistindo à explosão e penetração de fragmentos. O segundo 

reservatório não é previsto para contenção de vapor. 

 Tanque atmosférico de plena contenção: Consiste de um tanque primário para o 

líquido e um segundo reservatório, designado para conter liquido e vapor em caso de 

falha do primário, resistindo a condições severas. 

 Tanque membrana: Consiste de reservatórios primários e secundários. O primário é 

formado por uma membrana que detém o liquido e o vapor sob condições de operação 
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normais. O segundo reservatório é concreto e sustenta o primeiro, e tem capacidade de 

reter todo o liquido liberar controladamente o vapor caso o reservatório primário falhe. 

 Tanque atmosférico sob o solo: Tanque de estocagem em que o nível do liquido está 

no nível do solo ou abaixo dele. 

 Tanque atmosférico mounded: Tanque de estocagem completamente coberto de uma 

camada de solo, em que o nível de liquido está baixo do nível do solo. 

    Os possíveis eventos de perda de matéria para vasos sob pressão são dados no quadro 3.5, e 

suas freqüências são apresentadas no quadro 3.6, de acordo com a numeração do tanque na 

descrição acima. 

 

Quadro3. 5- Eventos de perda de matéria para vasos sob pressão atmosférica no estado estacionário. 

G1 

Liberação instantânea e completa do inventário 

a) Diretamente para a atmosfera 

b) Do primeiro reservatório para o segundo 

G2 

Liberação contínua e completa do inventário em 10 minutos a taxa constante. 

a) Diretamente para a atmosfera 

b) Do primeiro reservatório para o segundo 

G3 

Liberação contínua a partir de um orifício de 10 mm de diâmetro efetivo. 

a) Diretamente para a atmosfera 

b) Do primeiro reservatório para o segundo 

Fonte: TNO Purple Book, (2005). 

 

Quadro 3.6 - Freqüências dos eventos de perda de matéria para tanques e vasos sob pressão atmosférica em 

estado estacionário. 
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Fonte: TNO Purple Book, (2005). 

Note 1 - A freqüência de falha de um tanque membrana depende da resistência do segundo reservatório, devendo 

ser estimada caso a caso 

3.5.3. Tubulações 

    Os possíveis eventos apresentados no quadro 3.7 são válidos para todos os tipos de 

tubulações de processo acima do solo. As freqüências são determinadas a partir do diâmetro 

da tubulação, e apresentadas no quadro 3.8. 

Quadro 3.7 - Eventos de perda de matéria para tubulações.  

G1 Ruptura Total (Liberação ocorre nos dois lados da ruptura) 

G2 
Fissura (Liberação ocorre em um orifício de diâmetro efetivo de 10% do diâmetro 

nominal da tubulação, podendo atingir o máximo de 50 mm) 

Fonte: TNO Purple Book, (2005). 

Quadro 3.8 – Freqüências dos eventos de perda de matéria para tubulações. 

 

 

 

 

 

Fonte: TNO Purple Book, (2005). 

3.5.3. Permutadores de calor 

    Podem ser diferenciados três tipos de trocadores de calor: 

Equipamento G1 a G1 b G2 a G2 b G3 a G3 b 

Tanque atmosférico 

de contenção única 
5.10

-6
 ano

-1 
 5.10

-6
 ano

-1 
5.10

-7
 ano

-1
 1.10

-4
ano

-1
  

Tanque atmosférico 

com reservatório  
5.10

-7
 ano

-1
 5.10

-7
 ano

-1
 5.10

-7
 ano

-1
 5.10

-8
 ano

-1
  1.10

-4
ano

-1
 

Tanque atmosférico 

de dupla contenção 

1,25. 10
-8

 ano
-

1
 

5.10
-8

 ano
-1

 
1,25. 10

-8
 ano

-

1
 

  1.10
-4

ano
-1

 

Tanque atmosférico 

de plena contenção 
1.10

-8
 ano

-1
      

Tanque membrana Note 1      

Tanque atmosférico 

sob o solo 
 1.10

-8
 ano

-1
     

Tanque atmosférico 

mounded 
1.10

-8
 ano

-1
      

Tubulação G1 G2 

d< 75 mm 1.10
-7

 m
-1

 ano
-1 

5.10
-6

 m
-1

 ano
-1

 

75 mm≤ d ≤ 150 mm 3.10
-7

 m
-1

 ano
-1

 2.10
-6

 m
-1

 ano
-1

 

d> 150 mm 1.10
-7

 m
-1

 ano
-1

 5.10
-6

 m
-1

 ano
-1
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 Trocadores em que a substancia perigosa se encontram fora dos tubos, (Permutador 

01); 

 Trocadores de calor em que a substância perigosa se encontra dentro dos tubos, e a 

carcaça devem suportar pressão igual ou maior que a máxima pressão exercida pela 

substância que está dentro dos tubos (Permutador 02); 

 Trocadores de calor em que a substância perigosa se encontra dentro dos tubos, e a 

carcaça devem suportar pressão menor que a máxima exercida pela substância que 

está dentro dos tubos (Permutador 03). 

    Os possíveis eventos de perda de matéria para trocadores de calor estão descritos no quadro 

3.9, e suas respectivas freqüências no quadro 3.10, com referência ao número de trocador da 

descrição acima. 

 

 

 

Quadro 3.9 - Eventos de perda de matéria para trocadores de calor 

1

1 
Liberação instantânea de todo o inventário 

G

2 
Liberação continua de todo o inventario em 10 minutos a taxa constante. 

G

3 
Liberação continua através de um orifício de diâmetro efetivo de 10 mm 

G

4 
Ruptura total de dez tubos simultaneamente (liberação ocorre nos dois lados da ruptura) 

G

5 
Ruptura total de um tubo (liberação ocorre nos dois lados da ruptura) 

G

6 

Fissura (liberação a partir de um orifício de diâmetro efetivo de 10% do diâmetro nominal do tubo, 

podendo atingir o máximo de 50mm) 

Fonte: TNO Purple Book, (2005). 

 

Quadro 3.10 - Freqüência dos eventos de perda de matéria para permutadores. 

Trocadores G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Trocador 01 5.10
-5

 ano
-1

 5.10
-5

 ano
-1

 1.10
-3

 ano
-1

    

Trocador 02    1.10
-5

 ano
-1

 1.10
-3

 ano
-1

 1.10
-2

 ano
-1

 

Trocador 03    1.10
-6

 ano
-1

   

Fonte: TNO Purple Book, (2005). 
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3.6    Estimativa de Riscos 

    De acordo com a CETESB (2003), a estimativa e avaliação dos riscos de um 

empreendimento dependem de uma série de variáveis, por vezes pouco conhecidas e cujos 

resultados podem apresentar diferentes níveis de incerteza. 

    A estimativa e avaliação dos riscos é a etapa final de uma AQR e, portanto, é onde os 

resultados são calculados e apresentados. Os riscos a serem avaliados devem contemplar o 

levantamento de possíveis vítimas fatais, bem como os danos à saúde da comunidade 

existente nas circunvizinhanças do empreendimento. 

    O procedimento de cálculo descrito é baseado em CPR18E (2003). Este procedimento é 

usado em vários programas computacionais e não suporta todas as possibilidades de possíveis 

eventos. Porém, tem por principal objetivo ilustrar os princípios do cálculo na forma de Risco 

Social e Risco Individual. 

3.6.1. Risco social 

    Risco social representa o risco para um grupo de pessoas constituído pela comunidade 

exposta aos efeitos dos acidentes passíveis de ocorrer nas instalações em análise. Assim, o 

risco social diz respeito à população presente na zona de alcance dos efeitos físicos gerados 

pelos diferentes cenários de acidentes. 

    Normalmente, o risco social é expresso através das “curvas f-N”, as quais fornecem a 

freqüência esperada de ocorrência de acidentes, em geral expressa em base anual, com um 

número de vítimas maior ou igual a um determinado valor. A vantagem dessas curvas é que 

elas mostram graficamente todo o espectro dos riscos associados às instalações de interesse, 

indicando o potencial associado a acidentes maiores. 

    De acordo com a CETESB (2003), a estimativa do risco social num estudo de análise de 

riscos requer as seguintes informações: 

 Tipo de população (residências, estabelecimentos comerciais, indústrias, áreas rurais, 

escolas, hospitais, etc); 

 Efeitos em diferentes períodos (diurno e noturno) e respectivas condições meteorológicas, 

para o adequado dimensionamento do número de pessoas expostas; 

 Características das edificações onde as pessoas se encontram, de forma que possam ser 

levadas em consideração eventuais proteções. 

    Os passos seguintes, adaptados a partir de TNO Purple Book, (2005) descrevem o método 

para o cálculo do Risco Social: 
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1. Selecionar: 

 Um evento inicial, S, com freqüência fS 

 Uma direção do vento, k, com freqüência fk 

 Um evento de ignição, i, com probabilidade pi de ocorrência (apenas para substâncias 

inflamáveis) 

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

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, dado o evento inicial, a direção do vento e 

o evento de ignição pela equação 3.39. 

 

(3.39) 

 

    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, para o evento inicial S, a direção do vento k e o evento de ignição i 

pela equação 3.40.          

            (3.40) 

 

6. Calcular a freqüência, da combinação do evento inicial S, a direção do Vento k e o evento 

de ignição i pela equação 3.41. 

              (3.41) 

 

    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 para as quais é maior do que N, equação 3.42. 

             

             (3.42) 

 

     A Figura 3.10 mostra a curva F-N adotada por CETESB (2000) como critério para 

avaliação do risco social. Os riscos situados na região ALARP (As Low As Reasonably 

Praticable), apesar de estarem abaixo da região intolerável, devem ser reduzidos tanto quanto 

possível. 

gradedikSgrade NFN ,,,

  ikSgradeikS NtodagradeN ,,,,,
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Figura 3.10 – Curva F-N de tolerabilidade para risco social.  Fonte: CETESB, (2003). 

 

 

 

3.6.2. 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. 

    Como mencionado anteriormente, o risco individual é, comumente, representado por meio 

dos contornos de iso-risco. Esses contornos ligam os pontos de mesmo nível de risco, 

fornecendo uma indicação gráfica dos níveis de risco nas circunvizinhanças das instalações 

em estudo. 

    De acordo com a CETESB (2003), o cálculo do risco individual num determinado ponto da 

vizinhança de uma planta industrial, pode-se assumir que as contribuições de todos os eventos 

possíveis são somadas. Dessa forma, o risco individual total num determinado ponto pode ser 

calculado pela somatória de todos os riscos individuais nesse ponto, conforme equação 3.43. 

 

                                        (3.43) 
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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. 

    Os dados de entrada na equação anterior são calculados a partir da equação 3.44. 

 

                                   (3.44) 

Onde, 

RIx,y,i Risco de fatalidade no ponto x,y devido ao evento i; 

    (chance de fatalidade por ano (ano
-1

)) 

 fi  Freqüência de ocorrência do evento i; 

       pfi  Probabilidade que o evento i resulte em fatalidade no ponto x,y, de acordo com 

os efeitos resultantes das conseqüências esperadas. 

fiiiyx pfRI ,,
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4     APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

    Neste capítulo será aplicada à metodologia de uma AQR, para efeito de exemplificação. 

Para tanto, obteve-se como fonte principal dos dados o referencial técnico conceitual 

relacionado aos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impactos de Meio 

Ambiente – RIMA da Refinaria Abreu e Lima, fornecido pela Petrobras em 22 de março de 

2006, disponível para acesso público na Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – CPRH. Porém, por questões de confidencialidade, os dados de processos utilizados 

assim como dados de densidade populacional neste capítulo são fictícios. 

    A metodologia de um AQR foi discutida em detalhes no capitulo anterior, e estar baseada 

em três elementos fundamentais, primeiro a identificação dos perigos, a estimativa da 

freqüência e a estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade, de forma a 

caracterizar o risco. Elaborada de acordo com a norma da CETESB (2003), constituída por 

cinco etapas principais, a saber:  

 A caracterização do empreendimento e da região; 

 Identificação de perigos e consolidação dos cenários acidentais; 

 Estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade; 

  Estimativa de freqüências e estimativa e avaliação de riscos. 

4.1     Caracterização do empreendimento e da região 

    O sistema a ser analisado é uma típica refinaria de petróleo ilustrado na figura 4.1, 

referenciada na seção 2.1. 
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                                     Figura 4.1 Layout de uma refinaria e o muro que a contorna. Fonte: EIA/RIMA – RNEST (2006) 
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4.2     Identificação dos perigos 

    A etapa de identificação dos perigos e consolidação das hipóteses acidentais é realizada a 

partir da aplicação da técnica de análise preliminar de riscos (APR), referenciada na seção 3.3, 

a qual consiste primeiramente em entender o funcionamento de uma refinaria referenciada no 

capitulo 2, posteriormente identificar os perigos através das características físicas de processo 

e das substâncias em estudo.  

    Com objetivo de identificar os alcances dos cenários acidentais e o potencial de 

conseqüência destes sobre as comunidades vizinhas, foram utilizadas as APRs dos cenários 

acidentais divulgados no relatório técnico do EIA/RIMA-RNEST (2006).  

    Foram considerados como critério, apenas os cenários com categoria de severidade III 

(críticos) e IV (catastróficos) a segurança pessoal, conforme a categoria de risco referenciada 

na seção 3.3. Estes cenários selecionados apresentados no Anexo 1, foram objetos de estudos 

na etapa de estimativa dos efeitos físicos e de vulnerabilidade. 

    São apresentados a seguir na tabela 4.1, os trechos dos cenários acidentais selecionados e as 

respectivas unidades de refino.  

Tabela 4.1 – Trechos dos cenários acidentais selecionados e as respectivas unidades de refino 

Unidade de 

Refino 
Cenário Trecho 

UDA 
1 Do vaso V-11005 para a Unidade de Coqueamento Retardado. 

2 Da torre de destilação T – 11001 até o tanque de diesel pesado. 

UCR 
3 Da descarga do 2° estágio do compressor C-21001 para o vaso V-21007 

4 Do fundo da torre desbutinizadora T-21006 para a bomba B-21017A/B 

UGH 
5 Da carga de alimentação da unidade para o reator R - 35001 

6 Do vaso V- 35002 para a unidade do PSA Z – 35002 

HDT/DIESEL 
7 

Da descarga do compressor C-31001 para os reatores de Hidrotratamento R-

31001  

8 Na saída do reator R-31003 para o V-31002 

HDT/NAFTA 

9 
Da descarga do compressor C-33001 para os reatores de Hidrotratamento R-

33001  

10 Na saída do reator R-33001 para o reator R-33003 
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4.3     Estimativa de Conseqüências  

Para estimar os efeitos físicos e avaliação da vulnerabilidade foi utilizado o software 

EFFECTS versão 8.0.1.3218, desenvolvido em 2009 pela TNO (The Netherlands 

Organization of Applied Scientific Research), ferramenta computacional que possibilita 

calcular efeitos e conseqüências da liberação acidental de substâncias perigosas. O EFFECTS 

utiliza os modelos descritos da seção 3.4.1 até a seção 3.4.9 encontradas em detalhes no 

purple Book, (2005) e yellow Book, (2005). 

Para esta etapa é necessário adotar certas condições ambientais e premissas, as quais 

são descritas na próxima seção 4.3.1. Em seguida, os resultados das simulações dos cenários 

acidentais são discutidos na seção 4.3.2. 

4.3.1   Condições ambientais e premissas 

 Dados meteorológicos 

    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). 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 8º63’ S e 35º00’ 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), que, por sua vez, incorpora os dados de superfície e de radiossondagens 

provenientes de estações meteorológicas situadas na região de localização da RNEST. Estes 

dados foram decompostos em período diurno e noturno. Para a caracterização do período 

diurno foram selecionados os valores entre 6h da manhã 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 e noturno. A distribuição dos ventos (Figuras 4.2 e 4.3) mostra que o vento 

predominante do local é de Sudeste, com relativamente pouca freqüência de ventos de Leste 

durante a noite. Esta distribuição é favorável a advecção de gases poluentes principalmente 

para Noroeste, das fontes emissoras da RNEST.  
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Figura 4.2 - Rosa dos ventos para o período diurno. Fonte: CEERMA, (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Rosa dos ventos para o período noturno. Fonte: CEERMA, (2009). 

    A velocidade dos ventos, temperatura, classe de estabilidade, umidade relativa e pressão 

média para os períodos diurno e noturno, característicos da região do empreendimento, e que 

foram utilizados na simulação dos efeitos físicos e vulnerabilidade do presente trabalho estão 

indicadas na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Informações meteorológicas médias para os períodos diurnos e noturnos.  

 

 

 

 

 

 Valores de referência 

    Os limites adotados foram a estabelecida pela Norma Técnica da CETESB P4. 261 (2003) e 

pelo TNO Purple Book (2005): 

                  Radiação térmica: 

o 3,0 kW/m
2
: Início dos efeitos irreversíveis; 

o 12,5 kW/m
2
: 1% de fatalidade; 

o 37, 5 kW/m
2
: 50% de fatalidade. 

Sobrepressão (utilizando o modelo de Multi-Energia da TNO): 

o 50 mbar: 1% de quebra de vidro; 

o 100 mbar: Danos reparáveis às estruturas – 1% de fatalidade das pessoas 

expostas; 

o 300 mbar: Danos graves às estruturas – 50% de fatalidade das pessoas 

expostas. 

Incêndio em Nuvem: LII (Limite Inferior de Inflamabilidade) – 100%. 

 Tempo de vazamento 

    O tempo de vazamento compreende o tempo para que seja detectada uma falha no sistema e o 

tempo para acionamento de fechamento das válvulas. É de extrema importância na simulação do 

vazamento, uma vez que irá definir a massa vazada e todos os desdobramentos possíveis.  

    Considerou-se um sistema de bloqueio automático, em que nenhum operador humano é 

necessário. Assim, de acordo com TNO-Purple Book (2005), o tempo de vazamento utilizado 

foi de 2 minutos (120 segundos). 

 Áreas de contenção 

Com relação ao vazamento de líquidos inflamáveis, considerou-se que a sua contenção 

é alcançada através de canaletas de drenagem localizadas ao redor da unidade. Devido à 

inexistência das dimensões e localização dessas canaletas e diques, adotou-se uma área de 

dique para rupturas catastróficas igual a 707 m2. 

 Comprimento das linhas 

Período 
Velocidade do vento 

(m s
-1

) 

Temperatura 

(
o
C) 

Classe de 

Estabilidade 
UR (%) P (mbar) 

Dia 4,7 26,5 D 76,9 1008,0 

Noite 4,5 26,4 E 77,6 1008,4 
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    Considera-se para todas as linhas (tubulações), o valor hipotético de 100 metros de 

comprimento, devido à falta de dados para tal. 

 Quantidade de substância vazada 

    No caso de fissura ou ruptura de uma tubulação, a quantidade de substância vazada está 

relacionada à massa presente nos equipamento aos quais ela está conectada. A quantidade de 

produto existente em um sistema é denominada inventário.  

    O inventário de cada equipamento foi calculado utilizando-se a altura máxima que o líquido 

poderia alcançar no equipamento, o HLL – Higher Liquid Level, estipulado nos fluxogramas 

de engenharia das unidades de Refino da RNEST, de forma que a quantidade de substância no 

equipamento fosse à máxima possível. 

    No caso de tubulações conectando dois equipamentos de contenção de substâncias foi 

considerado que em sua ruptura haveria vazamento do inventário dos dois equipamentos.  

 Topografia 

    Devido à existência de grandes obstáculos espalhados, a rugosidade média da superfície do 

solo é definida em 0,25 metros (Yellow Book, 2005), que corresponde a algo entre “área de 

floresta ou industrial” e “área urbana”, conforme a seção 3.4.2. 

4.3.2   Resultado das simulações 

    Os resultados das simulações são apresentados da Tabela 4.3 até a Tabela 4.7, para cada 

cenário acidental, com os respectivos alcances máximos dos efeitos físicos, com valores de 

condições e premissas referenciados na seção anterior. 

        Os modelos matemáticos que descrevem os fenômenos físicos e a vulnerabilidade são 

referenciados no subcapítulo 3.4. 

    As hipóteses acidentais da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) são representadas 

pelos cenários 01 e 02 referenciadas no Anexo 1. No cenário 01 os efeitos físicos possíveis 

são explosões em nuvem, incêndio em nuvem e Jet fire, causado pela grande liberação de gás 

combustível devido à ruptura da tubulação. No cenário 02 os efeitos físicos possíveis são 

incêndios em poça, explosão em nuvem e incêndio em nuvem, causado pela grande liberação 

de nafta devido à ruptura da tubulação. A tabela 4.3 a seguir apresenta os alcances dos efeitos 

físicos para os cenários 01 e 02.  
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Tabela 4.3 – Alcance dos efeitos da Unidade Destilação Atmosférica (UDA). 

 

    As hipóteses acidentais da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) são representadas 

pelos cenários 03 e 04 referenciadas no Anexo 1. No cenário 03 os efeitos físicos possíveis 

são explosões em nuvem, incêndio em nuvem e Jet fire, causado pela grande liberação de 

hidrocarbonetos leves devido à ruptura da tubulação. No cenário 04 os efeitos físicos 

possíveis são incêndios em poça, explosão em nuvem e incêndio em nuvem, causado pela 

grande liberação de nafta leve devido à ruptura da tubulação. A tabela 4.4 a seguir apresenta 

os alcances dos efeitos físicos para os cenários 03 e 04.  

Caracterização do Vazamento Cenário 01 Cenário 02 

Substância/Referência Metano n - hexano 

Diâmetro da Tubulação (pol.) 4,00 6,00 

Pressão absoluta (atm) 4,12 17,75 

Temperatura (
o
C) 88 40 

Tempo de vazamento (s) 120 120 

Massa inicial (kg) 212,59 72245 

Massa vazada (kg) 440,59 105109,4 

Vazão mássica máxima (kg/s) 1, 90 273,87 

Efeitos 

Alcance (m) Alcance (m) 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

Incêndio em Poça (KW/m
2
) 

3 - - 76,4 76,6 

12,5 - - 47,2 47 

37,5 - - 21,2 24,3 

Jet Fire (KW/m
2
) 

3 15,00 23,5 - - 

12,5 5,30 14,4 - - 

37,5 - - - - 

Incêndio em nuvem LII 36,55 51,64 - 30,48 

Explosão em nuvem (mbar) 

50 33,91 38,50 - 36,80 

100 22,40 24,63 - 18,00 

300 - - - - 
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Tabela 4.4 – Alcance dos efeitos físicos da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR).  

        

    As hipóteses acidentais da Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH) são representadas 

pelos cenários 05 e 06 referenciadas no Anexo 1. No cenário 05 os efeitos físicos possíveis 

são explosões em nuvem, incêndio em nuvem e Jet fire, causado pela grande liberação de gás 

natural devido à ruptura da tubulação. No cenário 06 os efeitos físicos possíveis são explosões 

em nuvem, incêndio em nuvem e Jet fire, causado pela grande liberação de hidrogênio devido 

à ruptura da tubulação. A tabela 4.5 a seguir apresenta os alcances dos efeitos físicos para os 

cenários 05 e 06.  

Caracterização do Vazamento Cenário 03 Cenário 04 

Substância/Referência Propano n - hexano 

Diâmetro da Tubulação (pol.) 4,00 10,00 

Pressão absoluta (atm) 12,40 14,20 

Temperatura (
o
C) 70,00 35,0 

Tempo de vazamento (s) 120 120 

Massa inicial (kg) 3890,80 30392,00 

Massa vazada (kg) 5098,48 135297,20 

Vazão mássica máxima (kg/s) 10, 064 874,21 

Efeitos 
Alcance (m) Alcance (m) 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

Incêndio em poça (KW/m
2
) 

3 - - 76,40 76,60 

12,5 - - 47,20 47,00 

37,5 - - 21,20 20,80 

Jet Fire (KW/m
2
) 

3 40,50 38,50 - - 

12,5 17,00 14,80 - - 

37,5 - - - - 

Incêndio em nuvem LII 57,39 70,26 - 25,20 

Explosão em nuvem (mbar) 

50 101,65 118,96 - 41,70 

100 67, 68 74,12 - 27,92 

300 - - - - 
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Tabela 4.5 – Alcance dos efeitos físicos da Unidade de Geração de Hidrogênio.  

    

    As hipóteses acidentais da Unidade de Hidrotratamento de Diesel (HDT/DIESEL) são 

representadas pelos cenários 07 e 08 referenciadas no Anexo 1. No cenário 07 os efeitos 

físicos possíveis são explosões em nuvem, incêndio em nuvem e Jet fire, causado pela grande 

liberação de hidrogênio devido à ruptura da tubulação. No cenário 08 os efeitos físicos 

possíveis são explosões em nuvem, incêndio em nuvem e Jet fire, causado pela grande 

liberação de diesel devido à ruptura da tubulação. A tabela 4.6 a seguir apresenta os alcances 

dos efeitos físicos para os cenários 07 e 08.  

Caracterização do Vazamento Cenário 05 Cenário 06 

Substância/Referência Metano Hidrogênio 

Diâmetro da Tubulação (pol.) 6,00 8,00 

Pressão absoluta (atm) 28,30 20,7 

Temperatura (
o
C) 350 45 

Tempo de vazamento (s) 120 120 

Massa inicial (kg) 927,34 131,07 

Massa vazada (kg) 4184,50 2628,99 

Vazão mássica máxima (kg/s) 27,14 20,82 

Efeitos 

Alcance (m) Alcance (m) 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

Jet Fire (KW/m
2
) 

3 65,50 56,50 72,50 71,50 

12,5 35,20 23,6 29,70 28,3 

37,5 12,3 - - - 

Incêndio em nuvem LII 172,76 137,55 478,00 664,62 

Explosão em nuvem (mbar) 

50 196,07 147,05 439,15 594,26 

100 145, 048 113,91 342,46 492,40 

300 - - - - 
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Tabela 4.6 – Alcance dos efeitos físicos da unidade de Hidrotratamento de Diesel.  

 

    As hipóteses acidentais da Unidade de Hidrotratamento de Nafta (HDT/NAFTA) são 

representadas pelos cenários 09 e 10 referenciadas no Anexo 1. No cenário 09 os efeitos 

físicos possíveis são explosões em nuvem, incêndio em nuvem e Jet fire, causado pela grande 

liberação de hidrocarbonetos leves devido à ruptura da tubulação. No cenário 04 os efeitos 

físicos possíveis são incêndios em poça, explosão em nuvem e incêndio em nuvem, causado 

pela grande liberação de nafta leve devido à ruptura da tubulação. A tabela 4.7 a seguir 

apresenta os alcances dos efeitos físicos para os cenários 09 e 10.  

 

Caracterização do Vazamento Cenário 07 Cenário 08 

Substância/Referência Hidrogênio n-decano 

Diâmetro da Tubulação (pol.) 10,00 8,00 

Pressão absoluta (atm) 136,00 121,00 

Temperatura (
o
C) 78 397 

Tempo de vazamento (s) 120 120 

Massa inicial (kg) 263,37 115840,00 

Massa vazada (kg) 26210,97 355300,00 

Vazão mássica max. (kg/s) 216,23 1995,50 

Efeitos 

Alcance (m) Alcance (m) 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

Jet Fire (KW/m
2
) 

3 211,50 220,00 407,25 393,75 

12,5 99,50 99,00 189,00 181,00 

37,5 27,00 26,00 58,80 49,50 

Incêndio em nuvem LII 1214,22 1643,50 91,18 91,88 

Explosão em nuvem (mbar) 

50 1509,49 1659,46 466,73 477,53 

100 1111,05 1486,47 255,75 200,25 

300 - - - - 
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Tabela 4.7 – Alcance dos efeitos físicos da unidade de Hidrotratamento de Nafta. 

    

Dentre os 10 cenários acidentais simulados, os cenários 07 e 09 no período noturno foram os 

que causaram efeitos físicos extramuros, as figuras 4.4 e 4.5 apresentam o comportamento da 

nuvem dentro do limite de flamabilidade no período noturno dos cenários 07 e 09 

respectivamente, atigindo os limites do empreendimento.  

    O ponto de vazamento foi considerado como sendo no meio de cada área da unidade, e 

foram consideradas todas as direções do vento, de forma a obter um resultado mais 

conservativo e representativo das situações mais críticas. Neste sentido, faz-se necessário 

considerar o alcance em todas as direções. 

    Portanto, como mostra o esquema das etapas para elaboração de uma AQR ilustrado na 

figura 3.1, o cenário acidental 07 e 09, precisa seguir para as próximas etapas: estimativa de 

freqüências e em seguida o cálculo do risco. Uma vez que os alcances máximos dos outros 

cenários não ultrapassam os limites do empreendimento, segundo a norma CETESB (2003) 

não é necessário dar seqüência à estimativa de freqüências e do cálculo do risco. 

Caracterização do Vazamento Cenário 09 Cenário 10 

Substância/Referência Hidrogênio n – hexano 

Diâmetro da Tubulação (pol.) 10,00 8,00 

Pressão absoluta (atm) 53,0 41,00 

Temperatura (
o
C) 78 323 

Tempo de liberação (s) 120 120 

Massa inicial (kg) 97,22 4602,00 

Massa vazada (kg) 10477,58 29633,70 

Vazão mássica Maximo (kg/s) 86,503 208,60 

Efeitos 
Alcance (m) Alcance (m) 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

Jet Fire (KW/m
2
) 

3 155,25 145,60 158,40 160,02 

12,5 72,00 71,40 77,30 79,80 

37,5 13,00 15,40 21,60 23,40 

Incêndio em nuvem LII 880,47 1094,23 57,70 57,48 

Explosão em nuvem (mbar) 

50 1086,39 1265,49 240,00 112,53 

100 710,76 1004,86 139,00 53,28 

300 - - - - 
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Figura 4.4 – O comportamento da nuvem no do limite de flamabilidade, no período Noturno (cenário 07). 
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Figura 4.5 – O comportamento da nuvem no do limite de flamabilidade, no período Noturno (cenário 09).
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4.4. Estimativa da freqüência  
 
    O cenário 07 e 09 são caracterizados por uma ruptura total de uma tubulação de 254 mm 

milímetros de diâmetro e 100 metros de comprimento. Conforme referenciado no quadro 3.7 e 

3.8, a freqüência de ocorrência de ambos os eventos é de 1x 10
-7

m
-1

 ano
-1

. Para 100 metros de 

comprimento: 

 
 
4.5. Estimativa e avaliação dos riscos 

 
    Para a quantificação dos riscos social e individual foi utilizado o software RISKCURVES 

versão 7.6, programa computacional para calcular o risco de vazamento de materiais 

perigosos, através da entrada das conseqüências, efeitos físicos e freqüência do evento. O 

RISKCURVES utiliza os cálculos brevemente descritos na seção 3.6 deste trabalho. 

   Suas descrições detalhadas podem ser encontradas no purple Book, (2005). Para o cálculo 

dos riscos, é necessário estabelecer as condições meteorológicas, as quais são as mesmas 

adotadas na etapa de análise de vulnerabilidade. Porém, na análise de vulnerabilidade usou-se 

a velocidade média do vento e a classe de estabilidade predominante. Nesta etapa de cálculo 

dos riscos, é desejável que os dados sejam os mais detalhados possíveis. Neste sentido 

usaremos todos os dados da distribuição de probabilidade das condições meteorológicas, com 

as freqüências de ocorrência em 3 anos (de 2006 a 2008) para as 6 classes de estabilidade, no 

período diurno e noturno e nas 12 direções do vento. Essa distribuição é requerida pelo 

software RISKCURVES versão 7.6 como dados de entrada e está disponibilizada no Anexo 2. 

    Além disso, também é preciso definir o tamanho das células na área de interesse e a 

população presente em cada célula. Estes são feitos nas próximas duas seções e, por fim, os 

resultados são apresentados e discutidos na seção 4.5.3. 

 
4.5.1. Definição da célula 
 
    Para efeitos físicos com alcance maior que 300 metros, são recomendados o uso de células 

de 100 x 100 m (purple Book, 2005). Tal recomendação será adotada. 

 

4.5.2. Definição da população presente 

 
    Foram hipoteticamente definidas duas áreas populacionais próximas à refinaria de petróleo 

e a densidade populacional de cada área em número de habitantes por hectare (hm²). A Área 1 
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possue densidade populacional de 90 habitantes/hm², e a Área 2 possui densidade 

populacional de 70 habitantes/hm². A Figura 4.8 ilustra as áreas populacional presentes. 

A quantidade de pessoas dentro e fora de casa, durante o período diurno e noturno, foi  

determinada de acordo com a Tabela 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Gráfico das áreas populacionais próximas ao empreendimento 

 

4.5.3. Resultados 
 
    Aqui serão apresentados os resultados das simulações do software RISKCURVES versão 

7.6 para os cenários 07 e 09 no período noturno, tanto para o risco social, quanto para o risco 

individual. As figuras 4.9 e 4.10 representam respectivamente os resultados do cálculo do 

risco social para os cenários 07 e 09 no período noturno, e as figuras 4.11 e 4.12 representam 

respectivamente os resultados do cálculo do risco individual para os cenários 07 e 09 no 

período noturno.  

    O cálculo do risco social é expresso através das “curvas f-N”, as quais fornecem a 

freqüência esperada de ocorrência de acidentes, em geral expressa em base anual, com um 

número de vítimas maior ou igual a um determinado valor. Já para avaliação do risco 

individual, adotam-se as curvas de iso-risco, também conhecidas como contornos de risco. 
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Figura 4.9 - Curva FN do cenário acidental 07 no período noturno, adotada  

para avaliação do risco social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 - Curva FN do cenário acidental 09 no período noturno, adotada  

para avaliação do risco social 
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                            Figura 4.11 - Curva de iso-risco do cenário acidental 07 no período noturno, adotada como avaliação do risco individual. Os contornos representam a 

probabilidade de morte individual e seus valores são aqueles definidos na legenda do canto superior direito. 
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                            Figura 4.12 - Curva de iso-risco do cenário acidental 09 no período noturno, adotada como avaliação do risco individual. Os contornos representam a 

probabilidade de morte individual e seus valores são aqueles definidos na legenda do canto superior direito. 
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4.5.4. Avaliação dos riscos 

 

    Segundo CETESB (2003), “Para a aprovação do empreendimento, deverão ser atendidos os 

critérios de risco social e individual conjuntamente [...]”. O critério para aprovação quanto ao 

risco social é que a curva FN esteja situada abaixo da curva amarela. Entretanto, “Os riscos 

situados na região denominada ALARP (As Low As Reasonably Praticable), mesmo que 

estejam situados abaixo da região de intolerabilidade, devem ser reduzidos tanto quanto 

praticável.” (CETESB, 2003). 

    Quanto ao risco individual, são estabelecidos os seguintes limites: 

Risco máximo tolerável: 1 x 10
-5

 ano-1; 

Risco negligenciável: < 1 x 10
-6

 ano-1. 

    Desta forma, a região ALARP para o risco individual situa-se entre 1 x 10
-5

 ano-1 e 1 x10
-6

 

ano
-1

. Qualquer valor acima de 1 x 10
-5

 ano
-1

 não deve atingir qualquer área populacional. 

    Analisando a curva FN para os cenários 07 e 09, apresentados nas figuras 4.9 e 4.10, o risco 

social dos cenários estão dentro dos limites aceitos pela norma da CETESB, uma vez que 

situa-se sempre abaixo da linha de intolerabilidade, apesar de que no cenário 07 a curva 

atingiu a região ALARP, deverá ser reduzido tanto quanto praticável.  

 Quanto ao risco individual, analisando as curvas de iso-risco dos cenários 07 e 09, 

apresentados nas figuras 4.11 e 4.12, para ambos os cenários o primeiro contorno extrapola os 

limites da instalação atingindo a região populacional (contorno verde) que é o de 

probabilidade 1x10
-8

 ano
-1

, este valor está abaixo da região ALARP para o risco individual, 

embora que nos dois cenários existem contornos com risco máximo tolerável (contorno azul) 

que é o de probabilidade 1x10
-5

 ano
-1

 nos limites de bateria das unidades, estes estão dentro 

das fronteiras do empreendimento e assume – se que as pessoas que lá estão (funcionários 

treinados e uniformizados com equipamentos de segurança) estão cientes dos riscos 

intrínsecos do sistema.  

    Tanto os critérios de risco social, quanto os de risco individual, são atendidos nos cenários 

acidentais analisados na etapa de estimativa de risco. Portanto, no que diz respeito aos riscos 

inerentes à Refinaria de Petróleo, o empreendimento atende as diretrizes do órgão 

regulamentador da CETESB. 
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5 CONCLUSÕES 

    O principal objetivo deste trabalho foi aplicar a metodologia de Análise Quantitativa de 

Risco (AQR) em uma Refinaria de Petróleo, baseado nos métodos de cálculo mais atuais do 

Yellow Book (2005), Purple Book (2005) e na regulamentação da norma da CETESB (2003). 

    Foi utilizada a severidade como critério para selecionar os cenários acidentais que devem 

seguir para as etapas da AQR. Desta forma, foram selecionados 10 cenários acidentais, para 

as 5 unidades de refino de petróleo consideradas. 

    Em seguida, na etapa de Análise de Vulnerabilidade e Efeitos Físicos, foram identificadas 

as conseqüências dos acidentes e obtidos os alcances de vulnerabilidade. Os maiores alcances 

que ultrapassaram os limites da refinaria ocorreram nos cenários 07 e 09 no período noturno. 

Por conseguinte, foi necessário estimar a freqüência de ocorrência destes cenários e calcular o 

risco individual e social. Para os outros eventos, por não causarem danos extramuros, 

continuar com as próximas etapas da AQR segundo a norma da CETESB (2003) não se faz 

necessário. 

    Portanto, foram calculados os riscos dos cenários 07 e 09, que representam as hipóteses 

acidentais nas unidades de hidrotratamento de diesel e hidrotratamento de nafta 

respectivamente, foi avaliado que nestas unidades as condições de temperatura e pressão e 

vazão do inventario são bastante elevadas, fazendo com que os riscos inerentes as unidades 

provocassem efeitos físicos extramuros. Seus resultados foram apresentados pela curva FN, 

para o risco social, e pela curva de iso-risco, para o risco individual. Neste caso, verificou – se 

que os cenários 07 e 09 estão dentro dos limites aceitos pelo órgão regulamentador da 

CETESB (2003), fazendo com que o projeto da refinaria petróleo atenda as diretrizes legais 

desse órgão. 
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ANEXO 01 

 

Análise Preliminar de Risco (APR) 

Unidade: Destilação 

Atmosférica 

Sistema: Torre de destilação T-

11001 

Trecho: Do V-11005 para a Unidade de 

Coqueamento Retardado 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificados 

Causas 

Prováveis 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção 

Cat. 

Freq 

at. 

Sev. 

Cat. 

Ris. 

Recomendações 

/ Observações/  
Cenário 

Grande liberação 

de gás                                  

combustível 

Ruptura 

da 

tubulação 

Explosão 

em 

nuvem; 

Flash 

Fire; 

Jet Fire. 

- Sistema de 

combate à inc.  

 (CFTV);  

- Válvulas seg.; 

- SPI M E. 

- Detectores de 

gás 

Inflamável. 

B II M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

 Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

1 

Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Destilação 

Atmosférica           

Sistema: Torre de Destilação T-

11001 

Trecho: Da torre de destilação T – 11001 até o 

tanque de Diesel.  

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: ov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado 

Causas 

Prováveis 

Efeitos 

Possíveis 
Modos de Detecção 

Cat. 

Freq 

Cat. 

Sev. 

cat. 

Ris. 
Recomendações /  Cenário 

Grande 

liberação de 

Nafta 

Ruptura 

da 

tubulação  

 

 Incêndio 

em 

Poça;Expl

osão em 

nuvem;Fl

ash fire 

- Sistema de 

combate à inc.; 

 (CFTV); 

-Válvula seg.; 

 SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

A 
I

II 
 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

-Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

2 
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Análise Preliminar de Risco (APR) 

Unidade: Unidade de 

Coqueamento Retardado           

Sistema: Torre desbutanizadora T-

21006 

Trecho: Do fundo da torre desbutinizadora 

T-21006 para a bomba B-21017A/B 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possívei

s 

Modos de 

Detecção/Salvaguarda

s 

Cat. 

Freq. 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/  
Cenário 

 

Grande 

liberação de 

nafta leve 

estabilizada  

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

- 

Incêndio 

em 

poça; 

E

xplosão 

em 

Nuvem; 

F

lash Fire 

 

- Sistema de combate 

à inc.; 

- (CFTV); 

- Válvulas seg.; 

- SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B III M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

4 

Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Unidade de Geração 

de hidrogênio 
Sistema: Reação 

Trecho: Da carga de alimentação da unidade para o 

reator R - 35001 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção/Salvaguar

das 

Cat. 

Freq 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/  
Cenário 

 

Grande 

liberação de 

gás natural  

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

Explosão 

em nuvem;    

  - 

Jet fire; 

- 

Flash Fire 

 Sistema de combate 

à inc.; 

- (CFTV); 

- Válvulas seg.; 

- SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B III M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

5 
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Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Unidade de 

hidrotratamento de Diesel           
Sistema: Purificação  

Trecho: Da descarga do compressor C-31001 para os 

reatores de hidrotratamento R-31001 e R-31002 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção/Salvaguar

das 

Cat. 

Freq 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/ 

Medidas 

Mitigadoras 

Cenário 

 

Grande 

liberação de 

hidrogênio   

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

- Explosão 

em nuvem;     

- Jet 

Fire; 

 - 

Flash Fire.     

- Sistema de 

combate à inc.; 

- (CFTV); 

- Válvulas seg.; 

- SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B IV M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

-Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

7 

Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Unidade de Geração 

de hidrogênio           
Sistema: Purificação 

Trecho: Do vaso V- 35002 para a unidade do PSA Z – 

35002 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção/Salvaguar

das 

Cat. 

Freq 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/  
Cenário 

 

Grande 

liberação de 

hidrogênio 

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

- Explosão 

em nuvem;   

- Jet 

Fire; 

- 

Flash Fire    

- Sistema de 

combate à inc.; 

- (CFTV); 

- Válvulas seg.; 

- SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B III M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

- Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

6 
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Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Unidade de 

hidrotratamento de Diesel           

Sistema: Reação do 

hidrotratamento 

Trecho: Na saída do reator R-31003 para o V-

31002 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção/Salvaguar

das 

Cat. 

Freq 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/ 

Medidas 

Mitigadoras 

Cenário 

 

Grande 

liberação de 

Diesel  

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

- Explosão 

em nuvem;               

- Flash 

Fire;  

- 

Incêndio 

em Poça.      

 Sistema de combate 

à inc.; 

- (CFTV); 

- Válvulas seg.; 

- SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B III M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

-Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

8 

Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Unidade de 

hidrotratamento de Nafta         
Sistema:  

Trecho: Da descarga do compressor C-31001 para os 

reatores de hidrotratamento R-33001 e R-33002 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possíveis 
Modos de Detecção 

Cat. 

Freq 

Cat. 

Sev. 

Cat. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/  
Cenário 

 

Grande 

liberação de 

hidrogênio  

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

- Explosão 

em nuvem;               

- Flash 

Fire; - 

Incêndio 

em Poça.      

- Sistema de 

combate à inc.; 

- (CFTV); 

- Válvulas seg.; 

- SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B III M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

- Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

9 
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Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Unidade de 

hidrotratamento de Nafta         
Sistema:  Trecho: Na saída do reator R-33003 para o V-33002 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possíveis 
Modos de Detecção 

Cat. 

Freq

. 

at. 

Sev. 

t. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/  
Cenário 

 

Grande 

liberação de 

nafta 

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

- Explosão 

em nuvem;               

- Flash 

Fire; - 

Incêndio 

em Poça.      

- Sistema de 

combate à inc.; 

- (CFTV); 

- Válvulas seg.; 

- SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B III M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

-Ter equipamentos 

de proteção 

individual e 

coletiva. 

 

10 

Análise Preliminar de Risco (APR)                            

Unidade: Unidade de 

Coqueamento Retardado           

Sistema: Torre Absorvedora 

secundaria T-21005 

Trecho: Da descarga do 2° estágio do 

compressor C-21001 para o Vaso V-21007 

Referência: EIA/RIMA - RNEST, (2006) Data: Nov./2009 Rev.: 1 

Perigos 

Identificado

s 

Causas 

Provávei

s 

Efeitos 

Possíveis 

Modos de 

Detecção/Salvaguarda

s 

at. 

Freq 

at. 

Sev. 

at. 

Ris. 

Recomendações / 

Observações/  
Cenário 

Grande 

liberação de 

hidrocarbon

etos leves 

 

Ruptura 

da 

tubulaçã

o 

 

 

Explosão 

em 

nuvem;F

lash Fire; 

Je

t Fire 

- Sistema de combate 

à inc.; 

-(CFTV); 

-Válvulas seg.; 

-SPIE. 

- Detectores de gás 

Inflamável. 

B 
I

V 
M 

- Manter um 

cronograma de 

simulados de 

combate a 

incêndio. 

-Ter 

equipamentos de 

proteção 

individual e 

coletiva. 

 

3 
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ANEXO 02 

 

 

 

Fonte: CEERMA, (2009) 

 

Classe de 

estabilidade 
A B C D E F Total 

Velocidade 

do  
1,30 2,85 3,90 

4,65 
6,20 9,90 - 

Dia (%) 0,37 5,07 16,65 24,19 3,47 0,24 50,00 

Noite (%)  0, 184238 2, 53545 8, 327475 21,87265 11, 64638 5, 420645 49,98684 

SSW (%) 4, 76226 2, 69903 2, 42312 9,38967 10, 18622 16, 10317 0,42960 

SWW (%) 
0, 95195 1, 17649 1, 47493 4,33370 4, 90690 12, 39547 

0,463

81 

W (%) 0, 00000 0, 41522 0, 29496 0,57783 1, 13361 8,86953 0,53000 

NWW (%) 0, 00000 0, 00000 0, 18966 0,27085 0, 46964 2, 83530 0,58000 

NNW (%) 0, 00000 0, 13835 0, 29496 0,26183 0, 64778 2, 94440 0,58000 

N (%) 2, 85836 0, 96879 0, 40032 0,23473 1, 14979 3, 52603 2,99574 

NNE (%) 0, 95195 2, 07611 1, 20103 0,39724 2, 81783 5, 70703 16,99000 

NEE (%) 11, 42843 9, 27339 8, 55457 2,99748 9, 27936 7, 85170 37,55322 

E (%) 21, 90491 28, 78896 20, 05899 6,65404 14,72065 8, 54233 25,55000 

SEE (%) 26, 66717 37, 78548 29, 75135 14,95125 22, 86636 7, 41550 12,74331 

SSE (%) 23, 80881 12, 04159 28, 17111 32,74654 18, 02430 10, 25080 1,17092 

S (%) 6, 66617 4, 63660 7, 18499 27,18484 13, 79756 13, 55873 0,41059 

Total (%) 100, 00000 100, 00000 100, 00000 100, 00000 100, 0000 100, 00000 99,99919 


