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RESUMO 

A principal preocupação com a exploração de poços de petróleo, em se tratando de 

segurança operacional, é a possibilidade de blowout durante as operações de perfuração. 

Blowout é a liberação de hidrocarbonetos sob pressão. Caso ocorra a ignição imediata desses 

hidrocarbonetos, o incêndio esperado é um jet fire. O jet fire são chamas difusivas resultante 

da combustão de líquidos ou gases liberados sob pressão de forma contínua. Normalmente, a 

energia térmica liberada pelo jet fire é muito alta e, portanto, bastante destrutiva para as 

estruturas adjacentes. 

O presente trabalho tem como objetivo estrutura uma metodologia para analisar as con-

seqüências de um blowout durante a perfuração de poços offshore. A metodologia desenvol-

vida foi baseada no modelo de gerenciamento dos riscos de incêndio proposto pela Society of 

Fire Protection Engineers (SFPE) e foca o impacto da energia térmica em seres humanos em 

plataformas offshore. 

A metodologia desenvolvida foi aplicada em exemplos práticos. Os estudos de caso fo-

ram estruturados da seguinte maneira, o primeiro com uma alta vazão de gás natural e sem a 

influência do vento; o segundo com baixa vazão de gás natural sem a influencia do vento e 

por fim, o terceiro com baixa vazão de gás natural levando em consideração a ação do vento. 

Os resultados obtidos mostraram a seriedade do problema em questão. Desenvolveu-se um 

software para estimar a energia térmica irradiada pela chama e os impactos desta energia em 

seres humanos. 

 

 

Palavras chaves: blowout, jet fire, análise de conseqüências, impacto da energia térmica em 

seres humanos. 
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ABSTRACT 

The main safety concern during the drilling of oil wells is the possibility of blowout. A 

blowout is the release of hydrocarbons under pressure. In case that the immediate ignition of 

these hydrocarbons occurs, the expected fire is a jet fire. Jet fire are turbulent diffusion 

flames. Normally, the thermal energy released for the jet fire is very high and sufficiently 

destructible for the structures around the fire. 

The objective of the present work is to structure a methodology to analyze the 

consequences of a blowout during the drilling operations of offshore wells. The developed 

methodology was based on the model of management of fire risks considered by the Society 

of Fire Protection Engineers (SFPE) and focus the impact of the thermal energy in human 

beings in offshore platforms. 

The developed methodology was applied in practical examples. The practical examples 

are organized as follows: first one with one high outflow of natural gas and without the 

influence of wind velocity; the second one with low natural gas outflow without influence of 

the wind velocity, and the third one with low natural gas outflow but taking in consideration 

the action of the wind velocity. The results show the seriousness of the problem in studied. A 

software was developed to estimate the thermal energy radiated by the flame and the impacts 

of this energy in human beings. 

 

 

Keywords: blowout, jet fire, analysis of consequences, impact of the thermal energy in hu-

man beings. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na indústria de processamento, incêndios causam as mais freqüentes e severas perdas. 

Por exemplo, segundo DRYSDALE (2002), no Reino Unido, as perdas diretas (i.e., perdas fí-

sicas, perdas humanas, perdas na produção, etc.) provavelmente excedem $1 bilhão de libras 

esterlinas e mais de 800 pessoas morrem em incêndios a cada ano. Já nos Estados Unidos da 

América, estima-se que os custos anuais provindos de incêndios são algo em torno de $85 bi-

lhões de dólares, segundo QUINTIERE (1998). Quando se analisam as perdas humanas, ou 

seja, o número de vítimas provenientes de incêndios, verifica-se que os números são elevados. 

Segundo COX (1996), cerca de 10 a 20 fatalidades para cada milhão da população mundial, a 

cada ano, são em virtude de incêndios. 

O Brasil vem sofrendo perdas incalculáveis de vidas humanas, ecológicas e financeiras, 

decorrentes dos incêndios que afetam as plantas de processamento, edificações, espaços urba-

nos e as áreas florestais. A falta de uma política nacional aliada à inconsistência dos dados es-

tatísticos de incêndios impede a visualização de uma dimensão precisa dos fatos, a qual ocorre 

no país. Contudo, assumindo para efeito de ilustração, que as perdas diretas no país são 20% 

das do Reino Unido chega-se a um total de $200 milhões de libras esterlinas a cada ano. Em 

termos de reais isto equivale, aproximadamente, a um montante de R$ 425 milhões de reais a 

cada ano. Com isso, constata-se que tal ônus é algo não coerente com a economia nacional. 

Por causa dos grandes danos sociais (vida humana e ambiental) e das perdas econômicas 

relacionadas a esses acidentes faz-se relevante entender a sua anatomia, estimar as suas con-

seqüências e estudar medidas de prevenção, ou melhor, é imprescindível gerenciar os riscos 

de incêndios. 

Este trabalho irá se concentrar na indústria de exploração de petróleo, por ser uma das 

atividades que influenciam sobremaneira a economia mundial e, além disso, lida de forma di-

reta com produtos flamáveis. Reforçando a importância de estudar os incêndios na indústria 

de extração do petróleo, o relatório da MARSH (2003) relata que os incêndios continuam 

sendo os acidentes mais freqüentes nessa atividade industrial. Diversos incêndios, a exemplo 

de: Piper Alpha (1988), Enchova (1988), Cook Inlet (1987), entre outros; podem confirmar a 

importância de se estudar a mecânica dos incêndios e suas conseqüências na indústria de pe-

tróleo. Em outras palavras, é urgente prevenir incêndios indesejáveis. 

O modelo de gerenciamento dos riscos de incêndio no qual foi fundamentada a análise 

das conseqüências do presente estudo segue o modelo proposto pela SOCIETY OF FIRE 

PROTECTION ENGINEERS (apud ZALOSH, 2003), o qual é baseado no desempenho. 
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Muitas são as etapas até a extração do petróleo, o que gera uma grande quantidade de 

cenários possíveis a serem analisados. Porém, um dos fenômenos mais preocupantes na cons-

trução dos poços de petróleo é a ocorrência de um blowout1. Além disso, com o avanço das 

indústrias na exploração em águas profundas, o risco de um blowout aumentou devido às difi-

culdades de detectar e controlar o kick2 (PCCI MARINE AND ENVIRONEMENTAL EN-

GINEERING, 1999). 

Dentro desse contexto, o cenário crítico escolhido foi a ocorrência de blowout durante a 

perfuração. Em outras palavras, o presente estudo assume que um blowout durante a perfura-

ção resulta em um vazamento de gás para a atmosfera através do rompimento total da seção 

transversal do riser3, segundo mostra esquematicamente a Figura 1.1. 

 
 Figura 1.1: Cenário crítico  de blowout escolhido para análise. 

 

Quando um vazamento de gás ocorre, a depender das características do vazamento, vá-

rios tipos de incêndios podem acontecer. No caso de um blowout, o resultado será um jet fire4 

quando ocorrer a ignição imediata do gás liberado (CENTER FOR CHEMICAL PROCESS 

SAFETY - CCPS, 1989 e SKLAVOUNOS & RIGAS, 2005). Em outras palavras, o jet fire é 

um incêndio esperado quando se tem a ignição imediata de um vazamento contínuo, em alta 

pressão, de um gás ou líquido flamável. 

Uma das preocupações mais relevantes do jet fire, em sondas de perfuração, é o seu po-

der de destruição devido à transferência de calor por radiação e convecção. Por isso, é impor-

                                                           
1 Blowout – é a perda do controle do poço gerando a liberação de hidrocarbonetos em alta pressão. 
2 Kick - é o aumento da pressão do poço, que quando não controlado pode gerar um blowout (THOMAS, 2001). 
3 Riser – COLUNA DE ASCENÇÃO - Tubulação larga que se estende desde o dispositivo de segurança contra 
“estouros” até embaixo do piso da torre de uma instalação semi-submersa (www.clickmacae.com.br). 
4 Jet Fire - é o resultado da combustão de um material liberado de uma unidade pressurizada do processo 
(CROWL, 2003). 
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tante estimar o valor do calor irradiado para a vizinhança do jato. Após estimar o valor do ca-

lor irradiado, podem-se dimensionar as barreiras de proteção e estabelecer os planos de con-

tingência de forma objetiva. Logo, uns dos objetivos específicos desse trabalho é estimar as 

dimensões de um jet fire e sua energia irradiada. 

Após a determinação da energia irradiada pela chama (i.e. jet fire), é realizado um estu-

do das conseqüências geradas da energia térmica liberada em seres humanos em estruturas 

offshore. 

Para determinação da energia irradiada pelo jet fire foi também desenvolvido um soft-

ware tendo por intenção oferecer mais facilidade em obter a energia irradiada nos pontos de-

sejados. Além de calcular a energia irradiada pelo chama, o software estima os impactos ge-

rados por esta energia em seres humanos. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

O presente estudo teve por objetivo desenvolver uma metodologia para a análise de con-

seqüências de um blowout durante a perfuração de poços offshore. A metodologia desenvol-

vida foi baseada no modelo de gerenciamento dos riscos de incêndio proposto pela SOCIETY 

OF FIRE PROTECTION ENGINEERS (apud ZALOSH, 2003). 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1. Fazer uma revisão de literatura das etapas e o funcionamento da dinâmica de perfura-

ção dos poços de petróleo; 

2. Identificar os possíveis riscos de incêndios associados à perfuração de poços de petró-

leo; 

3. Descrever qualitativamente os tipos de incêndio possíveis de ocorrer em uma perfura-

ção de poços de petróleo; 

4. Identificar um cenário de risco potencial e, dessa forma, identificar o tipo de incêndio 

mais provável de ocorrer; 

5. Estudar os modelos que descrevem quantitativamente este incêndio; 

6. Estimar as conseqüências geradas pelo fluxo de calor nos seres humanos; 

7. Desenvolver um software para estimar o calor irradiado pela chama; 
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8. Aplicar a metodologia desenvolvida em três estudos práticos. 

 

1.3 Metodologia 

Conforme já mencionado, a intenção deste trabalho foi desenvolver uma metodologia 

para análise de conseqüências de um blowout durante a perfuração de poços offshore. A me-

todologia utilizada encontra-se baseada no modelo proposto pela SOCIETY OF FIRE PRO-

TECTION ENGINEERS (apud ZALOSH, 2003). 

Na primeira etapa foi realizada uma revisão de literatura. A finalidade desta revisão foi 

ganhar conhecimento a respeito do problema em questão. Além disto, foram identificados os 

possíveis tipos de incêndios que poderiam ocorrer durante um vazamento de gás para a atmos-

fera no decorrer da perfuração de um poço offshore. 

Após esta revisão de literatura, foi estudado mais detalhadamente o incêndio mais pro-

vável de ocorrer, ou seja, fez-se um descrição qualitativa e quantitativa do jet fire. Foi feita 

uma relação dos modelos de jet fire existentes, objetivando selecionar o mais apropriado para 

a perfuração de poços offshore. 

Na terceira etapa buscou-se estimar a energia térmica liberada por um jet fire, bem co-

mo o impacto desta energia nos seres humanos presentes na sonda ou plataformas de perfura-

ção. 

Finalmente fez-se a aplicação dos conhecimentos em estudos de caso para melhor visua-

lizar a seriedade e relevância do problema em questão. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, e o apêndice. O capítulo 1 é feita uma 

introdução, a qual inclui os objetivos e a metodologia adotada no decorrer do presente traba-

lho.  

No Capítulo 2 (revisão de literatura) serão apresentados os principais conceitos referen-

tes ao tema. Ou seja, conceitos gerais de engenharia de incêndio, dinâmica da perfuração de 

poços de petróleo, descrição do modelo da SFPE e descrição dos tipos de incêndios. O capítu-

lo 2 tem como objetivo mostrar ao leitor que para a realização de um gerenciamento de risco 

de incêndio deve-se analisar o cenário e estudar os possíveis tipos de incêndios associados. 

No Capítulo 3, faz-se uma revisão e críticas sobre os modelos existentes para quantificar 

o jet fire. Além disso uma comparação entre os modelos para estimar a energia irradiada foi 
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realizada para melhor verificar as diferenças entre eles. Por fim, no capítulo 3, faz-se um es-

tudo do impacto da energia térmica em pessoas. 

Os estudos de caso serão apresentados no Capítulo 4. A motivação para realizar os estu-

dos de caso está em mostrar a relevância do tema proposto de pesquisa. Neste mesmo capítu-

lo, faz-se uma descrição do cenário dos poços analisados e aplica-se a metodologia desenvol-

vida pela pesquisa. 

No capítulo 5, são apresentadas as recomendações, as considerações e as conclusões. 

As recomendações procuram apontar pontos a serem trabalhados em futuras pesquisas. As 

considerações são características assumidas para a realização da pesquisa. As conclusões vi-

sam um fechamento dos conhecimentos adquiridos. 

No apêndice será fornecido o código fonte do software desenvolvido para estimar o 

calor irradiado da chama (i.e. do jet fire), bem como serão mostradas as sub-rotinas e os pon-

tos mais relevantes do código fonte do software. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Engenharia de Incêndio – Conceitos Gerais 

Esta seção do trabalho tem como objetivo definir e descrever de forma sucinta alguns 

termos técnicos utilizados pela engenharia de incêndio. A definição desses conceitos é fun-

damental para uma uniformização da linguagem, já que autores diferentes usam termos distin-

tos para descrever idéias semelhantes. 

 

2.1.1. Incêndio 

No glossário do site do departamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, encontra-

se incêndio definido como sendo “fogo de origem acidental, geralmente sem controle”. Para 

fogo tem-se “fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz produzidos pela com-

bustão de um corpo”. Segundo LEES (2001), fogo é definido como sendo uma reação quími-

ca na qual uma substância se combina com oxigênio e calor é liberado. 

Para NOLAN (1996), incêndio é uma combinação, de forma acidental, entre um gás ou 

vapor flamável com um oxidante em um processo de combustão. O processo de combustão é 

manifestado pelo desenvolvimento de luz, calor e chama. 

No presente estudo, o incêndio representa uma reação de combustão entre uma substân-

cia flamável (nos seus limites de flamabilidade) e um oxidante. Como resultado desta reação 

poderá ocorrer um aumento da temperatura ou pressão. 

Conforme LEES (2001), usualmente o fogo ocorre quando uma fonte de calor entra em 

contanto com um material combustível. Caso o material combustível seja líquido ou sólido, a 

energia térmica fornecida pela fonte de calor para o material combustível fará com que ocorra 

uma mudança de fase. Este vapor, dependendo das concentrações, formará com o oxigênio 

presente no ar uma mistura flamável. Se esta mistura flamável for aquecida além do ponto de 

ignição, a combustão inicia-se. 

Dessa forma, existem três elementos essenciais para a ocorrência do fogo. São estes: 1) 

combustível (i.e. material flamável), 2) oxigênio e 3) calor (fonte de ignição). Estas três con-

dições são representadas pelo triângulo do incêndio mostrado na Figura 2.1. Se um destes e-

lementos estiver faltando o fogo não pode ocorrer. Caso um deles seja retirado, o fogo será 

extinto. 
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Uma maneira semelhante de expressar a importância dos três elementos para a existên-

cia do fogo é fornecida por CROWL (2003). Ele afirma que se os três componentes estiverem 

presentes o fogo pode acontecer. Se um dos componentes for retirado, então fogo é impossí-

vel. 

 
 Figura 2.1: Triângulo do incêndio 

 Fonte: LEES (2001) 

Segundo LEES (2001), as três condições indicadas no triângulo do incêndio mostram 

como o mesmo pode ser combatido. O primeiro método é eliminar ou isolar o combustível do 

oxigênio. Isso é particularmente relevante em incêndios causados por vazamentos de líquidos. 

O segundo método é prevenir as fontes de ignição (i.e. o calor). O terceiro método é eliminar 

o suprimento de oxigênio. 

Fazendo um pequeno histórico da forma utilizada para prevenir incêndios, tem-se que, 

no passado, a proteção de incêndio focava principalmente a retirada das fontes de ignição (ca-

lor). Porém, a prática revela que essa alternativa não é robusta o suficiente. Fontes de ignição 

estão presentes em quase todos os lugares e é preciso uma quantidade de energia muito pe-

quena para a ignição (i.e. energia mínima de ignição ver Figura 2.4) de um gás ou vapor fla-

mável. 

A mínima temperatura de ignição da mistura flamável é estimada de duas formas. A 

primeira forma, quando a energia de ignição é fornecida por uma fonte local, assim como uma 

pequena chama ou uma faísca. A segunda forma, quando a maior parte do gás é aquecido até 

uma temperatura de auto-ignição (ver Tabela 2.1). 

QUINTIERE (1998) afirma que se pode caracterizar o incêndio em quatro tipos de fe-

nômenos que são: 

• Chamas difusivas (diffusion flame) 

• Queima sem chama (smoldering) 

CombustívelCalor/ Energia

Oxigênio
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• Combustão espontânea 

• Chamas pré-misturadas 

Este trabalho explorará o fenômeno de chamas difusivas, pois para o tipo de incêndio 

em estudo, a ignição de hidrocarbonetos liberados em alta pressão no processo de perfuração 

de poços, este é o tipo de fenômeno esperado. Para maiores detalhes sobre os outros tipos de 

chama poderão ser consultado: LEES (2001), QUINTIERE (1998), ou DRYSDALE (2002). 

As chamas difusivas são o tipo de incêndio mais comum de ocorrer (QUINTERE, 

1998). São os incêndios em florestas, em prédios, nos jet fires, entre outros. Além disso, exis-

tem incêndios que poderão iniciar-se com outro tipo de chama (i.e. queimar sem chama, cha-

mas pré-misturadas) e no final do processo de combustão pode se tornar uma chama difusa. 

Chamas difusivas não pré-misturadas são um processo de combustão no qual o combus-

tível flamável e o oxigênio são transportados para dentro da zona de reação devido às diferen-

ças de concentração. Esse processo de transporte é chamado de difuso, pois as substâncias 

(i.e. o combustível, o oxigênio, o CO2, entre outros) irão se mover de regiões de alta concen-

tração para regiões de baixa concentração na mistura (QUINTERE, 1998). 

Em uma chama laminar não pré-misturada, por exemplo, o oxigênio presente no ar irá 

se mover para a chama, na qual se tem uma concentração zero de oxigênio ( no final do pro-

cesso de combustão). Ou seja, o oxigênio está saindo de uma região de alta concentração (o 

ar) para um local de baixa concentração (a chama). De forma semelhante acontece o transpor-

te do combustível. Porém, o combustível é transportado de dentro da chama (local de alta 

concentração) para a borda da chama (local de baixa concentração). A Figura 2.2 mostra es-

quematicamente uma chama difusa. 

 
 Figura 2.2: Figura esquemática de uma chama difusa laminar. 

Fonte: QUINTERE (1998). 

O comportamento das chamas difusivas varia dependendo da velocidade de saída do 

combustível (LEES, 2001). A velocidade de saída influencia o valor do número de Reynolds, 

o qual determina o grau de turbulência da chama. Números de Reynolds maiores que 2000 

Combustível 
(gás) 

ZONA DE 
REAÇÃO 

Oxigênio 
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(HOTTEL e HAWTHORNE apud DRYSDALE, 2002) determinam o início da turbulência 

nas chamas. A Figura 2.3 mostra a transição de uma chama difusa laminar para uma chama 

difusa turbulenta. 

 
 Figura 2.3: Comprimento da chama em função da velocidade. Mostrando a transição dos regimes. 

Fonte: DRYSDALE (2002) 

Conforme se pode perceber na Figura 2.3, no regime laminar o comprimento da chama 

é aproximadamente proporcional à velocidade, enquanto que no regime turbulento, a altura da 

chama independe da velocidade (LEES, 2001). Outro fator relevante gerado pelo aumento da 

velocidade é o aumento do valor do descolamento (lift off point) da chama do ponto de saída 

do combustível (LEES, 2001). 

 

2.1.2. Energia Mínima de Ignição 

Segundo BJERKETVEDT et al. (1997), a mínima energia de ignição é o valor de ener-

gia necessária para uma fonte local de ignição (por exemplo, uma faísca) iniciar a combustão 

de uma mistura flamável. A energia mínima de ignição depende das concentrações do com-

bustível (ver Figura 2.4) no ar. Para a maior parte dos combustíveis a energia mínima de igni-

ção varia de 0,1 a 0,3 mJ nas condições normais do ambiente. 
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 Figura 2.4: Energia mínima de ignição do metano no ar em 1 atm e 25°C 

Fonte: BJERKETVEDT et al. (1997) 

Além da concentração, a pressão e a temperatura influenciam no valor da energia míni-

ma de ignição. Para uma dada concentração, quanto maior for a temperatura e a pressão me-

nor será a energia mínima de ignição para iniciar o processo de combustão. 

Levando em consideração a faixa de variação dos valores da energia mínima de ignição 

dos combustíveis (i.e. 0,1 a 0,3 mJ), a maior parte das fontes de ignição consegue gerar uma 

energia maior do que a energia mínima de ignição dentro das condições ambientais normais. 

 

2.1.3. Temperatura de Auto-Ignição (AIT) 

A auto-ignição é um fenômeno relevante para a proteção de incêndio na indústria de 

processamento em geral, pois envolve a ocorrência de combustão na ausência de  uma fonte 

externa de ignição (DUARTE, 1994). A temperatura de auto-ignição é a mínima temperatura 

na qual a substância no ar (i.e. a mistura flamável) deve ser aquecida para iniciar ou causar a 

combustão, independente de uma fonte externa (NOLAN, 1996). 

QUINTIERE (1998) descreve a temperatura de auto-ignição como sendo a menor tem-

peratura capaz de causar o fenômeno da ignição espontaneamente. 

LEES (2001) explica que se a temperatura de uma mistura flamável for aumentada uni-

formemente até atingir um determinado valor a combustão poderá ocorre na maior parte do 

gás. Esse valor mínimo da temperatura onde ocorreu a combustão da mistura é dita como a 

temperatura de auto-ignição. A Tabela 2.1 mostra os valores da temperatura de auto-ignição 

de alguns hidrocarbonetos. 
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Tabela 2.1: Temperatura de auto-ignição para hidrocarbonetos 

Fonte: LEES (2001) 

Hidrocarbonetos AIT (°c) Hidrocarbonetos AIT (°c) 
Metano 537 n-Hexano 223 
Etano 515 n-Heptano 223 

Propano 466 n-Octano 220 
n-Butano 405 n-Nonano 206 
n-pentano 258 n-Decano 208 

 

NOLAN (1996) adverte que os valores da temperatura de auto-ignição não devem ser 

tomados como exatos, pois existe uma pequena variação no valor de acordo com o método 

experimental utilizado para sua obtenção. Porém, os valores descritos na Tabela 2.1 são valo-

res comumente utilizados. 

 

2.1.4. Limites de Flamabilidades 

Os limites de flamabilidades são valores de concentração que determinam uma região 

onde a mistura flamável está em condições de sofrer ignição. Abaixo de uma certa concentra-

ção de gás a mistura é dita “fraca” (i.e. limite inferior de flamabilidade). Enquanto que acima 

de uma certa concentração a mistura está muito “rica” (i.e. limite superior de flamabilidade) 

(LEES, 2001). As concentrações entre estes dois limites constituem a região de flamabilidade. 

Os limites de flamabilidades são afetados principalmente pela pressão e temperatura. 

Existem outras variáveis que influenciam os limites de flamabilidades, porém não é intuito 

desse trabalho um detalhamento maior neste tema. Detalhes referentes a este assunto podem 

ser encontrados em LEES (2001). 

Segundo LEES (2001), variações normais da pressão atmosférica não geram alterações 

consideráveis nos limites de flamabilidades. O efeito para grandes mudanças nos valores da 

pressão não são simples ou uniformes e dependem de cada mistura em questão. 

Um decréscimo do valor da pressão, abaixo da pressão atmosférica, pode estreitar a re-

gião de flamabilidade. Conforme pode-se ver na Figura 2.5, o limite inferior de flamabilidade 

vai aumentando e o limite superior de flamabilidade vai diminuindo. Os limites se coincidem 

e fazem com que a mistura se torne não flamável. 
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 Figura 2.5:Influência da pressão nos limites de flamabilidade 

Fonte: LEES (2001) 

De forma recíproca, o aumento da pressão pode aumentar a região de flamabilidade. Po-

rém, isso não ocorre em todos os hidrocarbonetos (LEES, 2001), em alguns caso pode ocorrer 

o estreitamento da região de flamabilidade. 

Um aumento de temperatura tende a aumentar a região de flamabilidade. A Figura 2.6 

mostra o efeito da temperatura nos limites para uma mistura de metano. 

 
 Figura 2.6: Influência da temperatura nos limites de flamabilidades 

Fonte: LEES (2001) 

A Tabela 2.2 mostra os limites de flamabilidades de alguns hidrocarbonetos sob condi-

ções normais de temperatura e pressão. 
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Tabela 2.2: Limites de flamabilidades de alguns materiais 

Fonte: NOLAN (1996) 

Combustível 
% de Concentração 

do hidrocarboneto no 
ar 

Diferença 

Hidrogênio 4 até 75.6 71.6 
Metano 3 até 15.5 12.5 
Etano 5 até 15 10.1 

Propano 2 até 9.5 7.5 
Butano 1.5 até 8.5 7.0 
pentano 1.4 até 8.0 6.6 
Hexano 1.7 até 7.4 5.7 
Heptano 1.1 até 6.7 5.6 

 

2.1.5. Calor de Combustão 

O calor de combustão é definido como sendo a quantidade de calor liberado quando 

uma unidade do combustível for completamente oxidada até produzir produtos estáveis (NO-

LAN, 1996). Geralmente a unidade utilizada para representar o calor de combustão é J Kg-1 

de combustível. 

O calor de combustão está relacionado com a energia limite do combustível. Ou seja, 

pode-se dizer que o calor de combustão é a energia máxima fornecida pelo combustível no 

processo de combustão. Contudo, BJERKETVEDT et al. (1997) informa que hidrocarbonetos 

com baixos valores de calor de combustão podem ter um alto potencial de explosão, pois o 

potencial de explosão do combustível depende de outros fatores e não apenas do calor de 

combustão. 

 

2.1.6. Fontes de Ignição 

Conforme já mencionado, a fonte de ignição é um dos vértices para a existência do in-

cêndio, Figura 2.1. Nos processos industriais existem diversas fontes de ignição capazes de i-

niciar o processo de combustão de misturas flamáveis. HIRST (apud DUARTE, 1994) listou, 

em ordem de freqüência, as 11 principais fontes de ignição (ver Tabela 2.3). Essas fontes de 

ignição são responsáveis por 90% dos incêndios causados na indústria de processos. 
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Tabela 2.3: Freqüências das principais fontes de ignição 

Fonte: HIRST (apud DUARTE 1994) 

Fontes de ignição Freqüência relativa 
(%) 

Fontes elétricas 19 
Fricção (Atrito) 14 
Faísca mecânica 12 
Fósforo e cigarro 8 
Ignição espontânea 8 
Superfícies aquecidas 7 
Faísca de combustão 6 
Chama aberta 5 
Trabalhos quentes 
(Soldagem) 4 
Aquecimento 3 
Descargas estáticas 2 

 

LEES (2001) relaciona outras fontes de ignição além das listadas por HIRST: equipa-

mentos, freqüência de rádio, partículas aquecidas, matérias instáveis e reativos e sabotagem 

ou incêndio culposo. Explicações mais aprofundadas a respeito do mecanismo de ignição po-

dem ser obtidas em LEES (2001). 

Muitas destas fontes de ignição fazem parte do processo industrial e, portanto, não po-

dem ser eliminadas por completo. Com a intenção de reduzir a probabilidade de ignição, de-

ve-se identificar as fontes de ignição presentes e propor procedimentos para gerenciá-las. 

 

2.2 Gerenciamento de Risco 

Antes de descrever as definições e o modelo de gerenciamento de risco, alguns concei-

tos de risco serão apresentados, pois é importante entender o que se quer gerenciar. 

Segundo ALBERTON (apud WEBSTER, 2001), a palavra risco possui pelo menos três 

significados, que são: 

- Perigo: uma ou mais condições de uma variável com potencial necessário para causar 

danos como: lesões pessoais, danos a equipamentos e instalações, danos ao meio-ambiente, 

perda de material em processo ou redução da capacidade de produção. A existência do risco 

implica na possibilidade de existência de efeitos adversos. 

- Risco: expressa uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico 

de tempo ou número de ciclos operacionais, podendo ser indicado pela probabilidade de um 

acidente multiplicado pelo dano em valores monetários, vidas ou unidades operacionais. 
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- Incerteza: quanto à ocorrência de um determinado acidente. 

Existem outras definições sobre risco. DE CICCO e FANTAZZINI (apud WEBS-

TER, 2001) apresentam dois significados para a palavra risco. No primeiro, definem risco 

como sendo uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico de tempo 

ou número de ciclos operacionais. Na segunda, associam risco a:  

“uma ou mais condições de uma variável com potencial necessário para cau-

sar danos, que podem ser entendidos como lesões a pessoas, danos a equi-

pamentos e instalações, danos ao meio-ambiente, perda de material, em pro-

cesso ou redução da capacidade de produção”. 

Segundo CAMPOS (1998), não há atividade sem risco, portanto, não há alternativa aos 

empresários a não ser administrar, gerenciar ou criar um sistema de gerenciamento para os 

riscos existentes em suas organizações. 

O gerenciamento de risco é uma ciência que permite ao homem conviver de maneira 

mais segura com os riscos a que está exposto, tendo como função proteger os seres humanos, 

seus recursos materiais e o meio ambiente (MELO, 2002). O gerenciamento de risco é impor-

tante para verificar o quão seguro está o seu sistema e indicar maneiras para prevenir aciden-

tes indesejáveis.  

Para o gerenciamento do risco de incêndio há duas análises mais usuais que são as aná-

lises prescritivas (normas e códigos) e as análises baseadas no desempenho. A Tabela 2.4 

mostra as vantagens e as desvantagens em aplicar estas análises. 
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Tabela 2.4: comparação entre análises prescritivas e análises baseadas no desempenho. 

Fonte: HADJISOPHOCLEOUS & BENICHOU (1999) 

 Análises prescritivas Análises baseada no desempenho 

1. Análise direta, i.e., interpretação dire-
ta com o estabelecido nas normas e có-
digos. 

1. Estabelecimento de objetivos de segu-
rança claramente definidos, ficando a 
critério dos engenheiros a metodologia 
para atingi-los. 

2. Não são necessários engenheiros co-
mo uma qualificação mais específica. 

2. Flexibilidade para introdução de solu-
ções inovadoras, as quais venham a a-
tender aos critérios de desempenho. 

  

  

3. Harmonização com normas e códigos 
internacionais. 

  

  

4. Possibilidade de projetos mais segu-
ros e com custo menor. 

  

V
an

ta
ge

ns
 

  

5. Introdução de novas tecnologias no 
mercado. 

1. Recomendações específicas sem que 
a intenção das mesmas seja declarada. 

1. Dificuldade em definir critérios quan-
titativos, i.e., critérios de desempenho. 

2. Não é possível promover projetos 
mais seguros e a um custo menor. 

2. Necessidade de treinamento, especi-
almente durante os primeiros estágios de 
implementação. 

3. Pouco flexíveis quanto à inovação. 3. Dificuldade na validação das metodo-
logias usadas na quantificação. 

  

D
es

va
nt

ag
en

s 

4. É assumido como a única maneira de 
assegurar a proteção contra incêndios.   

 

O fato da não necessidade de mão de obra qualificada faz com que as normas prescriti-

vas sejam muito utilizadas. Porém, devido à impossibilidade de gerar projetos de segurança 

com custos otimizados, algumas empresas (muito poucas) utilizam a análise baseada no de-

sempenho para avaliar os seus projetos. Porém, essa otimização só é possível em certos casos, 

como por exemplo em processos dinâmicos e que não se enquadram nos “moldes” das análi-

ses prescritivas, e com isso gerar um alto custo na  implementação do sistema de segurança. 

Haja vista que, geralmente, os sistemas de segurança ficam sobreestimados. 

Uma análise baseada no desempenho irá estudar e implementar sistemas otimizados pa-

ra aquele problema proposto, assim os sistemas de segurança terão a medida correta para sa-

nar o perigo em questão. 
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Na Tabela 2.4 verifica-se que a análise prescritiva é vantajosa nos casos onde o sistema 

é simples e estático. Ou seja, em sistemas em que as etapas do processo são bem definidas, 

coordenadas e sujeitas a poucas mudanças. 

Porém, a maioria das atividades industriais são complexas e estão em constantes mu-

danças, ou seja, são sistemas dinâmicos e que precisam de uma abordagem de segurança mais 

eficaz conforme proposto pela análise baseada no desempenho (ZALOSH, 2003) e FITZGE-

RALD, 2004). 

Conforme se pode observar nas vantagens citadas na Tabela 2.4, as análises baseada no 

desempenho procuram projetos de segurança otimizados para cada caso em estudo, levando 

em consideração as características peculiares do problema que está sendo analisado. Por isso, 

é aconselhado para atividades complexas e dinâmicas, ou seja, atividades que não se enqua-

dram nos “moldes” das normas prescritivas. 

Os pontos levantados como desvantagens precisam ser observados com atenção para va-

lidar a metodologia desenvolvida, e para garantir que foi realizada uma análise de segurança 

eficaz e confiável. 

Existem vários modelos que propõem o gerenciamento do risco de incêndio baseado no 

desempenho. Nos próximos parágrafos serão mencionados os pontos mais relevantes do mo-

delo proposto pela SOCIETY OF FIRE PROTECTION ENGINEERS (apud ZALOSH, 2003), 

no qual foi baseado o presente estudo. 

O modelo proposto pela SFPE divide o processo de gerenciamento de risco de incêndio 

em três etapas. As fases do modelo da SFPE são: identificação do cenário, análise das conse-

qüências e avaliação de uma proteção alternativa. A Figura 2.7 mostra o fluxograma utilizado 

no processo de gerenciamento de risco de incêndio e os inputs para as duas primeiras etapas. 

Cada uma dessas fases serão descritas nos próximos parágrafos. 
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 Figura 2.7: Fluxograma do gerenciamento de risco descrito pelo SFPE. 

Fonte: ZALOSH (2003). 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO 

 

Nesta fase deve-se fazer uma descrição da situação de pré-incêndio, fontes de ignição, 

materiais combustíveis, taxas de calor liberado pelo primeiro material a sofrer ignição e pro-

pagação do incêndio para o segundo material. A identificação e descrição destes itens servem 

para caracterizar o cenário do incêndio, e, portanto, identificar os cenários críticos associados 

ao sistema. A seguir serão levantados os principais aspectos que devem ser observados nestes 

pontos. 

a) Situação de pré-incêndio: consiste no conhecimento detalhado do processo. Deve-se e-

xaminar o processo com o intuito de encontrar cenários de riscos de incêndio. Este exame de-
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ve considerar erros potenciais que podem acontecer durante processo. Técnicas para a identi-

ficação dos perigos poderão ser utilizadas, tais como: Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA), What if Analysis, e Hazards and Operability Sutdy (HAZOP), entre outras. Outros 

elementos que devem ser avaliados nesta etapa são: os serviços existentes na instalação (i.e. 

água, luz, gás, telefone, entre outros), as características geométricas das edificações, os siste-

mas de proteção de incêndios instalados e a percepção ao risco de incêndio da organização, ou 

seja do gerenciamento e operação das instalações. 

O levantamento destas informações será utilizado na avaliação do potencial de incêndio 

inicial, propagação do incêndio, danos, e extinção do incêndio. 

b) Fontes de Ignição: é necessário identificar as fontes de ignição existentes. Uma descrição 

quantitativa da energia das fontes de ignição existentes será muito útil para determinar em 

quanto tempo a ignição ocorrerá. 

c) Materiais combustíveis: dentre os materiais flamáveis existentes deve-se verificar qual o 

primeiro material a sofrer ignição. O primeiro material a sofrer ignição depende dos limites de 

flamabilidade, tamanho, configuração e a proximidade que o material está do incêndio hipoté-

tico considerado. A determinação do primeiro material a sofrer ignição auxilia na determina-

ção da propagação do incêndio. 

d) Taxas de calor liberado pelo primeiro material a sofrer ignição: a taxa de liberação de 

calor do incêndio depende da propagação da chama, da taxa de queima da massa e do efetivo 

calor de combustão do material que sofreu a ignição. 

e) O propagação do incêndio para o segundo material: a propagação do incêndio através 

de um espaço entre o primeiro material a sofrer ignição para algum pacote combustível pró-

ximo pode ocorrer via radiação ou convecção. Deve-se estimar o fluxo de calor liberado pelo 

incêndio desse primeiro material para poder verificar como a propagação do incêndio ocorre-

rá. 

Após a identificação dos cenários para análise, dever ser feita a análise das conseqüên-

cias para cada cenário crítico identificado. 

 

2. ANÁLISE DAS CONSEQÜÊNCIAS 

 

Em princípio, as conseqüências de um cenário de incêndio, em particular, podem ser de-

terminadas com o conhecimento do calor liberado pelo incêndio, da taxa de produção de fu-

maça e estimativa da extensão da propagação da chama. 
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As perdas dos incêndios industriais geralmente incluem danos e fatalidades na proprie-

dade, bem como possíveis danos ao meio ambiente. Tradicionalmente, as expectativas das 

perdas são determinadas a partir de dados históricos, i.e. através de uma compilação de aci-

dentes com ocupações similares. No entanto, as expectativas das perdas irão variar com o de-

senvolvimento de novos produtos, processos e novas tecnologias utilizadas nas proteções con-

tra incêndio. 

Os danos nas propriedades são causados pela carga térmica liberada pelo incêndio. Essa 

energia térmica pode ser estimada através da seleção de métodos analíticos. Após a determi-

nação do fluxo de calor liberado pelo incêndio, pode-se comparar os valores limites de causar 

danos de cada material, com o valor da energia térmica liberada pela chama. Além disso, o 

tempo de exposição influencia nos danos causados pelo incêndio. 

As fatalidades e ferimentos em seres humanos são estimados de forma semelhante. Po-

rém, além da avaliação da energia térmica, deve-se analisar os produtos tóxicos liberados pelo 

incêndio. Existem métodos disponíveis para calcular a extensão de zonas de perigo associadas 

aos efeitos tóxicos e térmicos. 

Os danos ambientais podem acontecer através dos produtos tóxicos liberados pela com-

bustão diretamente em plantas e animais, ou através da contaminação de lagos e rios. No en-

tanto, os danos ambientais são difíceis de serem quantificados. Geralmente, avaliações quali-

tativas são feitas nestes casos. É comum a utilização de dados de acidentes históricos para tal 

análise. 

Conforme o que foi visto, a análise das conseqüências é realizada através de dados de 

experimentos, estudo da dinâmica do incêndio e perdas históricas, após as estimativas da ex-

tensão da propagação da chama e os danos com ou sem a proteção de incêndio. Deve-se veri-

ficar se as conseqüências são aceitas pela organização (acionistas). Se forem aceitas, então um 

outro cenário crítico identificado de incêndio deve ser considerado (ver Figura 2.7). Se as 

conseqüências não forem aceitas, então se deve avaliar uma proteção alternativa. Ou seja, 

quando a análise das conseqüências estimar que o incêndio cause perdas inaceitáveis, então 

será necessário avaliar uma proteção alternativa. 

 

3. AVALIAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO ALTERNATIVA 

 

Potencialmente as melhores alternativas de proteção estão em duas categorias, a saber: 

as medidas de prevenção e as medidas de controle do dano. As medidas de prevenção consis-

tem em menos materiais flamáveis e modificações para eliminar ou reduzir a freqüência de 
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fontes de ignição. As medidas de controle dos danos incluem: melhorar os sistemas de detec-

ção, modificações e combate; melhoria de materiais e estruturas mais resistentes ao fogo e 

melhorar o escoamento da água. 

No geral as proteções ativas servem para minimizar os danos causados pelo incêndio. 

Após a implementação da proteção alternativa deve-se analisar as conseqüências com a prote-

ção instalada no sistema e verificar se as conseqüências se tornaram aceitas (ver fluxograma, 

Figura 2.7). Se as conseqüências se tornaram aceitas, então se pode analisar outro cenário. Po-

rém, se as conseqüências não forem aceitas, deve-se avaliar uma outra alternativa de proteção. 

 

2.3. Perfuração de Poços de Petróleo 

Segundo NEIVA (1993) existem basicamente dois métodos de perfuração de poços de 

petróleo. O primeiro, e pouco utilizado nos dias atuais, é os das perfurações à percussão, que 

caíram em desuso devido à incapacidade de atingir grandes profundidades. O segundo método 

de perfuração de poços de petróleo é o rotativo. O rotativo é o que se aplica na maior parte 

dos casos da atualidade, onde a perfuração é realizada através de uma sonda rotativa. A Figura 

2.8 mostra de forma esquemática uma sonda rotativa e seus principais elementos. 

A descrição da forma como acontece a perfuração é feita por THOMAS (2001) de ma-

neira sucinta e eficaz: 

“Na perfuração rotativa, as rochas são perfuradas pela ação da rotação e peso 

aplicados a uma broca existente na extremidade de uma coluna de perfura-

ção. Os fragmentos das rochas são removidos continuamente através de um 

fluido de perfuração. O fluido é injetado por bombas para o interior da colu-

na de perfuração através da cabeça de injeção, e retorna à superfície através 

do espaço anular formado pelas paredes do poço e a coluna.” (THOMAS, 

2001) 
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 Figura 2.8: Esquema de uma sonda rotativa 

Fonte: THOMAS (2001) 

Quando se está perfurando um poço de petróleo, faz-se passar um fluido de perfuração 

(i.e. a lama de perfuração) por dentro do poço que tem como função principal exercer pressão 

hidrostática sobre as formações a serem perfuradas pela broca e desta forma estabilizar o po-

ço. Porém, quando esta pressão for menor do que a pressão dos fluidos confinados nos poros 

das formações e a formação for permeável, ocorrerá influxo desses fluidos para o poço. Se es-

te influxo for controlável, diz-se que o poço esta em kick; se incontrolável, diz-se blowout 

(THOMAS, 2001). Em outras palavras, o blowout ocorre quando, durante a perfuração, é en-

contrado óleo ou gás sob pressão e o escoamento do fluido de perfuração (i.e. lama) falha em 

conter as pressões oriundas do poço. Portanto, pode-se dizer que o blowout é a perda do con-

trole da pressão do poço devido ao influxo de fluidos para dentro do poço. 

 

2.3.1. Blowout Durante a Perfuração de Poços 

NOLAN (1996) define blowout como sendo a liberação de hidrocarbonetos em alta 

pressão no contexto de perfuração de poços. A liberação de hidrocarbonetos ocorre quando 

uma acumulação pressurizada de petróleo ou gás é encontrada, de forma inesperada, durante a 

perfuração e a lama da coluna de perfuração falha em conter o fluido da formação, o qual é 

expelido através da coluna. Os hidrocarbonetos expelidos poderão ou não sofrer ignição. 
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O blowout ocorre quando o fluido do poço estiver totalmente sem controle. A ocorrên-

cia de um blowout acarretará em sérias conseqüências, tais como dano aos equipamentos da 

sonda, acidentes pessoais, perda parcial ou total do reservatório, poluição e danos ao meio 

ambiente, etc. (THOMAS, 2001). Segundo ROSENBERG (apud  HOLAND, P., 1997) o blo-

wout é o maior risco existente nas atividades em plataformas offshore. 

Os blowouts podem ocorrer em diversas fases da construção de um poço de petróleo. O 

PCCI (1999) divide os cenários de blowouts em dois grandes grupos. O primeiro grupo são 

aqueles que podem ocorrer na perfuração, na completação e no re-trabalho. HOLAND (1997) 

afirma que a maior parte dos blowouts em plataformas offshore ocorreram na fase de perfura-

ção. O outro grupo são aqueles que podem ocorrer durante a produção do poço. Para cada um 

desses grupos existem cenários de blowouts associados com a probabilidade de ocorrência e o 

grau de severidade das conseqüências. Ou seja, as conseqüências de um blowout variam em 

função das condições, isto é, dos cenários de suas causas. A Tabela 2.5 mostra alguns desses 

cenários e suas respectivas probabilidades e o grau de severidade das conseqüências para o 

primeiro grupo, enquanto a Tabela 2.6 demonstra os cenários de possíveis blowouts para o se-

gundo grupo (i.e. produção do poço). 

Tabela 2.5: Probabilidades e conseqüências esperadas, no caso de ocorrência de blowout, em diversos pontos 
de falha potenciais nas etapas de perfuração, completação e re-trabalho. 

Fonte: PCCI (1999) 

Probabilidade de blowout Conseqüência relativa 
  Baixa Média Alta Mínima Severa Catastrófica 

Conector da cabeça do poço   x     x   
BOP conecção Flange/Hub x     x     
Obstrução da conecção do BOP x     x     
Obstrução da Stab (LMRP)   x   x     
Através do Riser   x     x   
Através da coluna de perfuração x         x 
Broach   x       x 
Casing Hanger Seals x       x   

Tabela 2.6: Probabilidades e conseqüências esperadas, no caso de ocorrência de blowout, em diversos pontos 
de falha potenciais durante a produção do poço. 

Fonte: PCCI (1999) 

 Probabilidade de blowout Conseqüência relativa 
 Baixa Média Alta Mínima Severa Catastrófica 
Conector da cabeça do poço x       x   
Conector Flowline x     x     
Válvula Annulus   x   x     
Broach x         x 
Casing Hanger Seals x       x   
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O equipamento para prevenção de blowout é o blowout preventer (BOP). O BOP é um 

conjunto de válvulas que permite fechar o poço (THOMAS, 2001). No evento de um blowout, 

a função do Blowout Preventer-BOP é interromper o fluxo de óleo ou gás ascendente, desde 

que a pressão do poço seja menor do que a pressão de suas selas de vedação, as quais devem 

ser acionadas em tempo hábil. Existem dois tipos básicos de preventores, o preventor anular e 

preventor de gaveta. O arranjo dos preventores depende do local de exploração e do tipo de 

plataforma utilizada.  

 

2.3.2. Acidentes Envolvendo Blowout e Incêndios em Estruturas Offshore 

Conforme já mencionado, o blowout é a liberação de hidrocarbonetos em alta pressão 

que podem ou não sofrer ignição. Devido ao baixo valor da energia mínima de ignição e à 

grande quantidade de fontes de ignição existentes em uma plataforma offshore, é assumido 

que as chances desses hidrocarbonetos sofrerem ignição é alta. Na história existem diversos 

acidentes em estruturas offshore resultantes em incêndios/explosões que tiveram como causa 

um blowout. A Tabela 2.7 relaciona alguns desses acidentes juntamente com uma breve des-

crição de suas conseqüências. 
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Tabela 2.7: Acidentes que foram gerados a partir de blowout. 

Fonte: NOLAN (1996) e MARSH (2003) 

Ano Local Descrição e Conseqüências 

1970 No sul do oceano da China Explosões (fireball) e incêndios mataram 7 pessoas e causaram 
danos excessivos à sonda de perfuração. 

1970 Golfo do México, sul de Timbalier 
bloco 26  

Explosões e incêndios mataram 4 pessoas e a perda total da pla-
taforma e dos anéis de perfuração. 

1974 No sul do oceano da China, Cham-
pion 41 

Uma falha na cabeça do poço provocou um incêndio que provo-
cou severos danos à sonda. 

1979 Golfo do México, no poço de Ixtoc Problemas na cabeça do poço causaram incêndio. 

1980 Golfo do México, High Island bloco 
A-368  

Uma falha no BOP causou explosões e incêndios que mataram 6 
pessoas e destruíram totalmente a plataforma. 

1980 Golfo do México, Matagorda Island 
bloco 669  

Uma falha no preventor anular (BOP) causou explosões e incên-
dios, tendo como resultado a morte de 5 pessoas e um prejuízo 

de $30.000.000 

1984 Brasil, Enchova I Uma liberação de gás durante a perfuração do poço causou in-
cêndio e explosões, resultando em 42 mortes. 

1986 Oceano norte, West Vanguard Durante a perfuração houve o encontro de um bolsão de gás ge-
rando o vazamento e consequentemente explosões e incêndios. 

1987 Estados Unidos, Alaska, Cook Intel, Durante a cimentação uma bolsa de gás foi encontrada, ocasio-
nando o blowout e incêndio. A plataforma foi toda destruída.  

1988 Brasil, Enchova Central A falha do BOP durante um re-trabalho de injeção de gás gerou 
um vazamento. A plataforma foi totalmente destruída. 

 

Um blowout poderá resultar em vários tipos de incêndios ou explosões. Em outras pala-

vras, há vários tipos de incêndios e explosões que podem resultar da ignição dos hidrocarbo-

netos liberados por um blowout. Uma descrição desses tipos de incêndios e explosões será a-

presentada nas próximas seções. 

 

2.4. Tipos de Eventos Associados a um Vazamento de Substâncias 
Flamáveis 

Quando ocorrem vazamentos de substâncias flamáveis vários tipos de incêndios podem 

ser desencadeados, tais como: pool fire, jet fire, flash fire, Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosion (BLEVE), Vapor Cloud Explosion (VCE). A verificação de qual tipo de incêndio 

irá acontecer depende de vários fatores. CROWL (2003) listou alguns desses fatores: 

1) Condições iniciais do material flamável armazenado ou utilizado; 

2) A forma como o material foi liberado; 
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3) Como ocorreram a dispersão do material e a mistura com o ar; e 

4) Quando e como a ignição do material aconteceu. 

As Figuras 2.9 e 2.10 mostram possíveis seqüências de eventos distintos que podem a-

contecer após vazamentos instantâneos ou contínuos, respectivemente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.9 e 2.10:Tipo de incêndio e explosão após vazamento. 

Fonte: CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY – CCPS, 1989. 

As Figuras 2.9 e 2.10 deixam evidente que o tipo e condições do vazamento, bem como 

o tempo de ignição, são decisivos para uma análise de conseqüências. 

Por outro lado, a Figura 2.11 mostra que o confinamento ou não do gás do vazamento é 

igualmente importante. Concluindo, é imprescindível que seja realizado um estudo da disper-

são do gás, tendo por intenção diminuir as incertezas quanto ao tipo de incêndio mais prová-

vel. 
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 Figura 2.11: Análise da árvore de evento para um vazamento de gás. 

Fonte: CCPS (apud SKLAVOUNOS E RIGAS, 2005) 

Cada tipo de incêndio e explosão tem suas potencialidades de destruição, logo há tam-

bém diferentes metodologias para a sua modelagem. Ou seja, os modelos apropriados para a 

quantificação de um jet fire, por exemplo, não poderão ser empregados para estimar o poder 

de destruição de um BLEVE. 

Nas próximas seções será feita uma descrição qualitativa dos vários eventos associados 

a um vazamento de gás. A modelagem quantitativa, ou seja, a determinação do poder de des-

truição desses incêndios não será descrita. Um estudo mais detalhado poderá ser encontrado 

em LEES (2001), CCPS (1994), NOLAN (1996), entre outros. O estudo quantitativo será rea-

lizado para o jet fire, pois este é o tipo de incêndio estudado neste trabalho. 
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2.4.1. BLEVE 

Segundo o CCPS (1994), Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion - BLEVE é uma 

explosão que ocorre devido a uma falha catastrófica do vaso, o qual armazena liquido supera-

quecido (i.e. LNG ou LPG) em temperaturas acima do ponto de ebulição. Ou seja, é uma ex-

plosão de gás ou vapor em expansão proveniente de um líquido em ebulição. 

O BLEVE é um fenômeno que ocorre em vasos com líquidos flamáveis sob pressão, 

explodindo devido à queda de resistência das paredes do cilindro (Corpo de Bombeiros de 

SP). Para GUIMARÃES (2005), o BLEVE é uma combinação de incêndio e explosão com 

uma emissão intensa de calor radiante em um intervalo de tempo muito pequeno. 

A maioria dos vazamentos que desencadearam um BLEVE tiveram como causa a falha 

da parede do vaso em conseqüência da energia irradiada por um incêndio nas proximidades. 

Segundo LEES (2001), o aumento de temperatura conduz a um aumento de pressão interna, 

como resultado a válvula de alívio de pressão atuará liberando gás para a atmosfera. Mesmo 

que a válvula de alívio funcione corretamente, o aumento da pressão e temperatura interna do 

vaso conduzirá ao aparecimento de fissuras nas paredes do mesmo e posterior ruptura da pa-

rede, com isso, a liberação do gás liquefeito (BJERKETVEDT et al., 1997 e LEES, 2001). 

Porém, existem outras formas de ocorrer o BLEVE. O fenômeno pode ocorrer, por e-

xemplo, devido a uma falha estrutural das paredes do vaso, isto é, o metal perde sua resistên-

cia devido a corrosão, por exemplo. Logo, parte do material contido no vaso será expelido sob 

a forma de uma mistura turbulenta de gás e líquido que se expande rapidamente, dispersando-

se no ar sob a forma de nuvem. A ignição dessa nuvem gera a “Bola de Fogo”, que pode cau-

sar danos materiais e queimaduras a centenas de metros de distância, dependendo da quanti-

dade de gás liquefeito armazenado (GUIMARÃES, 2005). 

Segundo ROBERTS (2002), o BLEVE tem o potencial para causar ferimentos e danos 

em distâncias significativas a partir da sua origem. As conseqüências de um BLEVE são: 

1) A sobrepressão da onda da explosão que é gerada como resultado da expansão 

rápida do líquido superaquecido; 

2) a radiação térmica do fireball5 gerada como um resultado da combustão rápida 

do material flamável liberado; e 

3) os fragmentos do recipiente que podem ser propelidos como mísseis. 

Na história recente existem vários acidentes que resultaram em um BLEVE, porém o 

mais relevante foi no terminal PEMEX LPG de San Juanico no México, em 1984, onde cerca 

de 500 pessoas foram mortas e o terminal foi totalmente destruído. Uma das principais causas 
                                                           
5 Fireball: é a queima rápida e turbulenta de uma grande nuvem de ar de material flamável (HSE, 1992). 
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dessa tragédia foi a falta de planejamento de um sistema de proteção para terminais de arma-

zenagem de grandes quantidades de LPG, tendo como resultado uma reação em cadeia, pois 

após a explosão do primeiro recipiente os outros foram explodindo gradativamente. O termi-

nal tinha 6 recipientes esféricos e 48 recipientes cilíndricos horizontais e todos explodiram. 

Os BLEVEs  tinham diâmetro de 200-300m e duração de 20s. 

 

2.4.2. Vapor Cloud Explosion 

Segundo LEA (2002), explosão é a geração e expansão repentina de gases associada 

com o aumento da temperatura e pressão capaz de causar danos estruturais. Para LEES 

(2001), explosão é a liberação repentina e violenta de energia. 

BJERKETVEDT et al. (1997) define explosão como sendo um evento que lida com um 

rápido aumento de pressão. Este aumento de pressão pode ser causado por: reações nucleares, 

explosivos, nuvem de vapor ou gás no ar, entre outros. 

LEES (2001) afirma que a diferença entre a explosão da nuvem de vapor e o flash fire é 

o valor da sobre-pressão gerada. Quando os valores da sobre-pressão forem desprezíveis o e-

vento que ocorre é o flashfire. 

A explosão de uma nuvem de vapor é resultante da ignição da nuvem, na qual as velo-

cidades da chama acelera até altas velocidades sendo capaz de produzir uma sobrepressão 

significante (CCPS, 1994). 

Segundo o CCPS (1994), as principais características necessárias para ocorrer a explo-

são da nuvem de vapor são: 

1. O material liberado tem que ser flamável e em condições adequadas de temperatura e 

pressão. 

2. A nuvem formada tem que ser grande o suficiente antes de sofrer ignição (fase de 

dispersão). Se a ignição ocorre instantaneamente, um jet fire, um large fire, ou um 

fireball podem ocorrer, mas o aparecimento de ondas de pressão significantes são 

improváveis. A ignição da nuvem em geral ocorre num intervalo de 1 a 5 minutos 

após o vazamento. 

3. A maior parte da nuvem deve estar na região de flamabilidade. Geralmente, a nuvem 

de vapor tem três regiões: uma região rica (próxima ao ponto de liberação), uma re-

gião seca (nas bordas da nuvem) e uma região intermediária, isto é, uma região fla-

mável. A quantidade de material flamável em cada região depende: 

a) Do tipo e da quantidade de material liberado; 
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b) do valor da pressão no momento da liberação; 

c) do grau de confinamento da nuvem; e 

d) da velocidade do vento, umidade do ar, e outros fatores ambientais HANNA 

& DRIVAS (apud CCPS, 1994). 

4. Na maioria das vezes, a ignição de uma nuvem de vapor resulta em uma deflagração. 

Em condições extraordinárias pode resultar numa detonação. Os efeitos da energia 

produzida pela nuvem estão relacionados com tipo de explosão que ocorreu (i.e. de-

flagração, ou detonação). 

A deflagração é definida como a propagação das ondas de choque em velocidades sub-

sônicas relativas ao gás não queimado logo à frente da chama. Isso é, a velocidade de queima 

é menor do que a velocidade do som no gás não queimado. A detonação é definida como a 

propagação das ondas de choque em velocidades supersônicas relativas ao gás não queimado 

logo à frente da chama. Isso é, a velocidade de detonação é maior do que a velocidade do som 

no gás não queimado (BJERKETVEDT et al., 1997). Em outras palavras, uma das principais 

diferenças entre a detonação e deflagração é o valor da sobre-pressão gerada, ou seja, o poder 

de destruição da explosão. Na detonação, as pressões geradas são muito maiores e mais des-

trutivas do que na deflagração (LEES, 2001). 

A velocidade da chama é afetada pelo grau de turbulência existente. Na ausência de tur-

bulência (i. e. em condições de regime laminar), a velocidade da chama para os hidrocarbone-

tos são na ordem de 5 a 30 m/s. Tais velocidades são muito baixas para produzir uma sobre-

pressão significante (CCPS, 1994). A turbulência poderá estar associada: 1) A própria libera-

ção; 2) A expansão dos gás não queimado através de uma área congestionada; ou 3) Induzida 

por objetos externos. 

Estes mecanismos podem causar altas velocidades de chama e, como resultado, altos va-

lores de sobre-pressão. Há possibilidade da turbulência converter uma deflagração em uma 

detonação, por exemplo, uma explosão em tubulações longas poderá resultar em uma detona-

ção  LEES (2001). 

Por outro lado, para que ocorra uma detonação dois fatores precisam estar presentes. O 

primeiro é a necessidade de uma mistura homogênea para que as taxas de propagação da 

combustão possam ser elevadas. O segundo é o alto valor da energia de ignição (aproxima-

damente 106 joules) necessária para ocorrer a detonação, razão pela qual uma detonação é im-

provável (CCPS, 1994). 

Os efeitos de uma explosão dependem de vários fatores, tais como a pressão máxima, a 

duração da interação da onda de choque com estruturas, entre outros. Estes fatores dependem 
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por sua vez de outras variáveis: 1) Reatividade do combustível; 2) Confinamento e ventilação 

(localização e tamanho); 3) Fonte de ignição: tipo e localização; 4) Tamanho, localização e 

forma dos obstáculos; e 5) Porção dos bloqueios. 

Segundo a FACTORY MUTUAL RESEARCH CORPORATION (apud CCPS, 1994), 

os combustíveis são classificados em baixa, moderada e alta reatividade. O nível de reativida-

de influencia no valor da sobre-pressão para uma dada geometria. São exemplos de baixa, 

moderada e alta reatividade o metano, etileno e acetileno, respectivamente. 

Se a explosão é totalmente confinada, isto é, não tem ventilação e nem perda de calor, 

maior será a velocidade da chama e, portanto, maior a sobre-pressão. O aumento da pressão é 

função da razão entre a temperatura dos gases queimados e a temperatura dos gases não 

queimados (LEA, 2002). 

Um aumento no grau de congestionamento influencia na velocidade da chama e sobre-

pressão. Se a região de dispersão da nuvem contiver obstáculos, o nível de turbulência poderá 

aumentar, resultando em um acréscimo da taxa de queima e pressão. 

O tipo da fonte de ignição também influencia na energia liberada pela explosão de uma 

nuvem de vapor. Quanto mais forte for a fonte de ignição, mais elevada será a sobre-pressão. 

A localização da fonte de ignição é igualmente importante, mas deve ser vista conjuntamente 

com o grau de confinamento e/ ou congestionamento. 

Em relação ao congestionamento da área, muitos objetos pequenos poderão contribuir 

para pressões mais elevadas do que objetos maiores. Além disso, a posição dos obstáculos a-

feta também a pressão. Quanto mais tortuosa for a rota da chama (i.e. ondas de choque) maior 

será o incremento da pressão, devido ao aumento da turbulência (LEA, 2002). 

Em 1988, o acidente de Piper Alpha, considerado o pior acidente de explosão em plata-

formas offshore, foi resultado de uma pequena explosão no módulo do compressor que ocasi-

onou a perda total da plataforma e na morte de 167 pessoas das 200 à bordo. 

 

2.4.3. Flashfire 

Segundo BJERKETVEDT et al. (1997), flashfire pode ser definido como um termo uti-

lizado para a deflagração de uma nuvem de gás não confinada e sem a presença de obstruções. 

Onde a sobre-pressão gerada pode ser negligenciada.  

É a combustão de uma mistura flamável, na qual a propagação da chama através da mis-

tura não produz uma sobre-pressão significante (CCPS, 1994). Ou melhor, é a combustão não 

explosiva de uma nuvem de vapor. O principal perigo associado ao fashfire é o contato direto 
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com a chama e a radiação. O tamanho da nuvem flamável determina a área onde pode ocorrer 

o contato direto com a chama. O tamanho da nuvem depende da dispersão do gás e das condi-

ções de liberação. Os efeitos da radiação em um alvo qualquer dependem da distância do alvo 

para a chama, a altura da chama, o poder de emissão da chama, a transmissividade atmosféri-

ca do local, e o tamanho da nuvem (CCPS, 1994). 

 

2.4.4. Jet Fire 

Segundo CROWL (2003), o jet fire é o resultado da combustão de um material liberado 

de uma unidade pressurizada do processo. Ou seja, quando um material flamável (gás e/ou lí-

quido) é liberado em alta pressão e a ignição ocorre, o resultado deste cenário será o jet fire. 

Uma outra definição para jet fire é fornecida pelo HEALTH AND SAFETY EXECU-

TIVE (HSE). Jet fire é uma chama turbulenta não pré-misturada, resultante da combustão de 

um vazamento contínuo de combustível, que possui um momento significante em alguma di-

reção em particular. 

A velocidade de liberação do material contribui significativamente no comportamento 

do jet fire (CROWL, 2003). Os jet fires podem ser classificados, de acordo com a velocidade 

de liberação, em subsônicos e sônicos. Além disso, o valor da velocidade de liberação deve 

ser alta o suficiente para permitir a entrada de uma considerável quantidade de ar para dentro 

do jato. Os jatos subsônicos são longos, radiantes e cobertos de fuligem (soot). A penetração 

do ar no jato não é eficiente como em jatos sônicos. A direção e a velocidade do vento influ-

enciam muito no comportamento de jatos subsônicos. Já os jatos sônicos são curtos, ardentes 

e menos radiantes, pois ocorre uma maior eficiência na combustão (HSE, 1992). 

Segundo LEES (2001), uma das características empíricas dos jet fires é que em baixas 

velocidades de liberação dos gases a chama é geralmente conectada ao ponto de liberação (o-

rigem do vazamento). Em altas velocidades a chama desconecta-se da origem do vazamento. 

A distância entre a origem do vazamento e a chama aumenta com o aumento da velocidade de 

liberação dos gases, de modo que pode se tornar instável e decolar (lift off). Por outro lado, a 

chama (jet fire) poderá também se auto-extinguir. Ou seja, a velocidade de liberação dos ga-

ses influencia na estabilização da chama, devido ao espaço entre a origem do vazamento e o 

início da chama. O lift off, ou seja, a separação entre o ponto de liberação dos gases e o início 

da chama acontece por causa da grande velocidade e da alta concentração do gás (valores a-

cima do limite superior de flamabilidade) naquela região. O lift off pode ser identificado como 

sendo o ponto onde aparece a chama azul. 
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O jet fire normalmente é muito destrutivo devido ao alto valor do fluxo de calor radiante 

para a vizinhança do jato. Segundo KRUEGER & SMITH (2004), os jet fires podem ter uma 

alta taxa de transferência de calor e possuem um rápido potencial de destruição. 

Segundo BAGSTER & SCHUBACH (1996), a geometria do jet fire é importante para 

prever a radiação da chama e verificar a possibilidade de contato da chama com estruturas ad-

jacentes. Ou seja, para se estimar essa energia térmica liberada pelo jet fire, tem-se que de-

terminar, primeiramente, o valor das dimensões do jato. BAGSTER & SCHUBACH (1996) 

afirma que o principal parâmetro geométrico da chama é o seu comprimento, pois influencia 

no cálculo da energia térmica irradiada. 

Através do Capítulo 2 pode-se constatar que há incertezas associadas no evento de um 

vazamento, bem como no tipo e localização do incêndio. As incertezas estão associadas tanto 

aos cenários quanto aos  modelos matemáticos propostos para o desenvolvimento da análise 

das conseqüências. Em princípio, um vazamento offshore ou onshore poderá ser alcançado a-

través de um jet fire, fireball e nuvem de vapor, entre outros. A Tabela 2.8 relaciona as fontes 

de incertezas. Em outras palavras, existe um certo número de saídas que são possíveis de se-

rem obtidas, já que os modelos matemáticos e os cenários possuem um certo grau de incerte-

zas. 
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Tabela 2.8: Fontes de incertezas de um vazamento. 

A. CENÁRIOS PARA O EVENTO INICIAL 

As falhas ou condições externas à plataforma que resultarão em um incêndio ou explosão. 

B. DESENVOLVIMENTO DO EVENTO INICIAL 

1. Falhas das proteções intrínsecas do sistema; ignição. 

2. Explosão; 

3. Incêndio de poças e/ou “spray”; 

4. Nuvem de vapor; 

5. Jet fire; 

6. Colapso estrutural. 

C. PROBABILIDADE DE OCORRER O EVENTO INICIAL 

1. Freqüência. 

2. Probabilidade de ignição. 

D. MODELOS PARA OS POSSÍVEIS FENÔMENOS FÍSICOS 

1. Incêndio em poças; 

2. Incêndio “spray”; 

3. Nuvem de vapor: modelos de dispersão; 

4. Jet fire: altura da chama. 

E. QUANTIFICAÇÃO DO IMPACTO 

1. Energia térmica irradiada; 

2. Pressões resultantes da onda de choque; 

3. Efeitos tóxicos. 

D. MEDIDAS MITIGADORAS 

Proteções do sistema tanto as existentes como as que serão recomendadas. 

 
A maioria dos incêndios envolvendo gases liberados sob pressão, seja devido a vaza-

mento decorrente do rompimento da seção do riser diretamente para a atmosfera ou no evento 

de um blowout, está associado com altas pressões. Ou melhor, dado que um vazamento sob 

pressão seja deflagrado e sofra ignição entre 2 e 3 minutos após iniciado o vazamento, o resul-

tado é um intenso jato de chamas (i.e. jet fire). 

Sendo o objetivo principal deste estudo o desenvolvimento de uma metodologia para a 

análise de conseqüência no evento de um blowout em plataformas offshore, no próximo capí-

tulo será feita uma viagem do passado ao presente, onde serão detalhados os modelos analíti-

cos disponíveis para a quantificação da energia liberada por um jet fire. 
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3.0. Modelagem do Jet Fire 

O trabalho se concentra em modelos analíticos (semi-empíricos), caracterizados por 

técnicas simples disponíveis para avaliar o formato da chama e o fluxo de radiação. Esses 

modelos não providenciam uma descrição detalhada do fogo em si. Por natureza, dependem 

de dados experimentais, mas também utilizam bases físicas, tendo como principal vantagem a 

rapidez com que se pode conseguir as respostas para o problema em questão. 

Na literatura, há vários modelos que estimam as dimensões do jato. Uma revisão desses 

modelos pode ser encontrada em LEES (2001), HEALTH AND SAFETY EXECULTIVE 

(1992), BAGSTER & SCHUBACH (1996), entre outros. Os modelos aqui apresentados são 

modelos baseados em experimentos, por isso, a utilização de suas formulações devem ser res-

tringidas ao campo de atuação dos experimentos base do modelo. 

Todos os modelos aqui apresentados são para chamas verticais e sem a influência do 

vento na sua trajetória. Além dessas restrições, as outras observações serão descritas para cada 

modelo correspondente. 

 

3.1. Modelos para Estimar as Dimensões da Chama 

 

a) Modelo de Hustad & Sonju (LEES, 2001) 

 

O modelo trabalha com vazamentos de metano e propano. Os autores realizaram diver-

sos experimentos variando a vazão mássica e o diâmetro do orifício do vazamento. Desta 

forma, estabeleceram as relações entre a altura e diâmetro da chama. 

O modelo considera a chama com sendo um cilindro e as dimensões da chama são cor-

relacionadas com o número de Froude, de acordo com as seguintes equações abaixo: 

 

m
rFA

d
H

⋅=                                                                                                       Equação 3.1 

m
rFB

d
D

⋅=                                                                                                      Equação 3.2 

com, 
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dg
uFr ⋅

=
2

                                                                                                         Equação 3.3 

Onde: 

d – diâmetro do orifício [m] 

D – diâmetro da chama [m] 

g – aceleração da gravidade [m2/s] 

H – altura da chama [m] 

u – velocidade do gás no orifício [m/s] 

A, B – constantes de dependem do combustível 

m – índice. 

 

Os valores das constantes A e B, para chama na vertical, são fornecidos na Tabela. 3.1 

A Tabela 3.1 também apresenta o valor da relação H/D para os gases estudados. 

Tabela 3.1: valores de A, B e da relação H/D. 

Fonte: LEES (2001) 

 Constantes  

Gás A B H/D 

Metano 21 2.5 8.4 

Propano 27 4.0 6.75 

 

O valor do índice m é em função do número do Froude. Para Fr ≤ 105, tem-se m = 0.2, 

porém para Fr > 105, tem-se m = 0. 

A altura H* de radiação da chama é a altura da chama subtraindo o valor do lift off , de 

acordo com a equação abaixo: 

 

hHH −=*
                                                                                                      Equação 3.4 

 

com o lift off, 

 
1−







⋅=

u
dC

d
h                                                                                                    Equação 3.5 
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Onde: 

h – é o comprimento do lift off [m] 

C – é uma constante de valor 3.6x10-3 [s-1] 

 

b) Modelo de Cook, Bahrami e Whitehouse (LEES, 2001) 

 

O modelo é baseado no método descrito na norma da AMERICAN PETROLEUM 

INSTITUTE – API RP 521 e utiliza as seguintes relações para as dimensões da chama: 

 
478.0)]((00326.0 HcmL ∆−⋅⋅= &                                                                          Equação 3.6 

 

( )[ ] 5.0
log29.0 s

LsRs ⋅⋅=                                                                                   Equação 3.7 

 

Onde, 

∆Hc – calor de combustão [J/Kg] 

L – comprimento da chama [m] 

Rs – é o raio da chama a uma distância s (m) ao longo da linha vertical [m] 

m&  – é a vazão mássica [Kg/s] 

 

O modelo não traz nenhuma restrição a sua utilização. Os autores desenvolveram um 

pacote computacional (SAFETI) para estimar o valor das dimensões da chama (LEES, 2001). 

 

c) Modelo do MITI (LEES, 2001) 

 

Este modelo é uma adaptação do modelo de WERTHENBACH (apud LEES, 2001). O 

modelo de WERTHENBACH estima o comprimento de uma chama difusa na superfície de 

um tanque de óleo e este comprimento é em função do número de Froude. 

A equação adaptada pelo MITI tem aplicação para jet fires formados de um gás liquefei-

to. E utiliza a seguinte relação: 

 
5,20006785.0 Lq ⋅=                                                                                           Equação 3.8 

 

Onde, 
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q – é a vazão mássica do combustível [Kg/s] 

L – comprimento da chama [m] 

 

d) Modelo de Considine & Grint (LEES, 2001) 

 

O modelo proposto por CONSIDINE & GRINT (1985) tem como base o trabalho do 

MITI (1976). O modelo considera a chama cônica e as relações descritas são utilizadas para 

vazamentos de etileno. As equações utilizadas são: 

 
5.01.9 mL &⋅=                                                                                                     Equação 3.9 

 

LW ⋅= 25.0                                                                                                    Equação 3.10 

 

Onde, 

L – comprimento da chama [m] 

m&  – é a vazão mássica [Kg/s] 

W – é metade da largura do topo da chama [m] 

 

e) Modelo de CLAY et al. (LEES, 2001) 

 

O modelo desenvolvido por CLAY et al. é aplicado para jet fires formados por gás li-

quefeito petróleo (LPG). E o comprimento da chama é dado por: 

 

66.161
)( 444.0mH

F c &⋅
=                                                                                            Equação 3.11 

 

Onde, 

F – comprimento da chama [m] 

Hc – é o calor de combustão [J/Kg] 

m&  – é a vazão mássica [Kg/s] 
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3.2. Modelos para Estimar a Energia Irradiada 

Para o cálculo da energia radiada pela chama, os modelos semi-empíricos podem ser di-

vididos em três grupos: a) Os que consideram a origem da radiação em um ponto; b) Os que 

consideram múltiplos pontos como a origem da radiação; e c) Os que consideram a radiação 

vinda da superfície de objetos sólidos (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE - HSE, 1992). 

Os modelos que consideram apenas um ponto como a origem da radiação não levam em 

consideração a forma da chama, pois assumem que toda a capacidade térmica da chama está 

em apenas um ponto, ao invés de estar distribuída ao longo da chama (McGRATTAN et al, 

2000). Para alvos em distâncias aproximadamente duas vezes a altura da chama, esses mode-

los estimam o valor da energia térmica irradiada com uma boa precisão (HEALTH AND SA-

FETY EXECUTIVE - HSE, 1992). Porém, para alvos próximos a chama, os modelos de um 

ponto de origem são muito conservativos (McGRATTAN et al., 2000). Dando ênfase a este 

assunto, o HSE (1992) afirma que os modelos de um único ponto como origem da radiação 

são inadequados para estimar a energia térmica em alvos próximos da chama. Na Seção 3.3 é 

feita uma análise comparativa entre os modelos de energia irradiada. 

Os modelos que consideram múltiplos pontos de origem da radiação consideram que os 

pontos são distribuídos ao longo da trajetória da linha central da chama. Os pontos de origem 

da radiação emitem radiação de forma independente um do outro (HSE, 1992). O poder de 

emissão de cada ponto, em muitos modelos, é o mesmo. Considerar que o poder de emissão 

de cada ponto seja o mesmo é assumir que a chama possui a mesma temperatura ao longo da 

altura. Na realidade, a temperatura da chama varia com a altura, porém, dependendo das con-

dições do vazamento, essa variação pode ser desconsiderada. As considerações pertinentes a 

cada modelo serão apresentadas nos próximos parágrafos. 

Os modelos que aproximam a chama a elementos sólidos (tais como, cilindro, cone, en-

tre outros) assumem que o poder de emissão é constante ao longo da superfície da chama. De-

vido a essa aproximação, existe a necessidade de calcular um poder de emissão médio para a 

chama (HSE, 1992). Esta aproximação não é realista, pois, conforme mencionado, o poder de 

emissão varia com a temperatura e a temperatura varia ao longo da altura da chama. Uma das 

grandes desvantagens desse modelo é que as dimensões da chama influenciam muito no valor 

da energia irradiada. Apesar das desvantagens relacionadas pelo HSE (1992), os modelos 

fundamentados em elementos sólidos possuem um embasamento teórico mais robusto do que 

os demais. 

Nas próximas seções serão apresentados alguns desses modelos. 
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Modelo de CLAY (LEES, 2001) 

 

O modelo descrito por CLAY foi utilizado pelo HSE para estimar perigos no caso de 

um jet fire de um gás liquefeito de petróleo (GLP). A chama é modelada como sendo um pon-

to de radiação, localizado a 4/5 da altura da chama. A relação utilizada para radiação térmica 

é: 

 

2

3

4
10

x
mHf

q c

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
−

π
τ&

                                                                                   Equação 3.12 

 

com, 

 

xln0565.01 ⋅−=τ                                                                                          Equação 3.13 

 

Onde: 

q – é o calor incidente no alvo [kW/m2] 

Hc – calor de combustão do hidrocarbonto [J/Kg] 

m&  – é a vazão mássica [Kg/s] 

x – é a distância do ponto de origem da radiação para o alvo [m] 

τ – transmissividade atmosférica 

f – é a fração de calor radiado (ver Tabela 3.2) 

 

Existem outros modelos de um ponto de origem da radiação, porém, os modelos são 

semelhantes ao de CLAY, ou seja, utilizam a mesma equação para cálculo do calor incidente 

(Equação 3.12). A diferença entre os modelos é a localização (i.e. a altura) do ponto de ori-

gem da radiação. O primeiro modelo proposto localizou o ponto no meio da altura da chama 

(HSE, 1992). A localização do ponto na chama modifica o valor do calor incidente no alvo, 

pois o valor do calor incidente depende da distância entre o ponto de origem e o local do alvo. 

 

Modelo de CARTER 

 

A radiação é determinada por múltiplos pontos de radiação eqüidistantes ao longo do 

eixo da chama (Figura 3.1). O número de pontos que irão ser utilizados (N) para emitir a radi-
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ação é determinado pela experiência do engenheiro/analista. O modelo proposto por Carter 

considera que cada ponto da chama está emitindo radiação independente um do outro. E o va-

lor do fluxo de calor proveniente de cada ponto de origem que atinge o alvo é obtido através 

da Equação 3.14. O poder de radiação de cada ponto da chama e a transmissividade atmosfé-

rica são obtidos através das Equações 3.15 e 3.16, respectivamente. 

 

 
 Figura3.1: Considerando-se a chama emitindo radiação por múltiplos pontos. 

Fonte: LEES (2001) 

24 i

i
i r

Pq
π
τ⋅

=                                                                                                     Equação 3.14 

 

Onde: 

P – é o potência de radiação de cada ponto de origem [kW] 

ri – é a distância do ponto de origem i até a superfície alvo [m] 

τi – é a transmissividade atmosférica do ponto de origem i até o alvo 

 

Com, 

 

N
QFP ⋅

=
                                                                                                          Equação 3.15 

 

Onde: 

P - é o pontência de radiação de cada ponto de origem [kW] 

F – é a fração de calor que é radiada. 

Q – é o total de calor liberado pela chama [kW] 

N – é o número de pontos de origem na chama ( i = 0,1,... , N) 

 

ii rln0565.01 ⋅−=τ                                                                                    Equação 3.16 
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O calor total liberado pela chama deve ser estimado através da Equação 3.17. O valor 

do fluxo de calor total em um alvo a uma certa distância é dado pelo somatório do valor do 

fluxo de cada ponto de radiação, conforme a Equação 3.18. 

 

HcmQ ⋅= &                                                                                                      Equação 3.17 

 

Onde: 

m&  – é a vazão mássica do gás [Kg/s] 

Hc - é o valor do calor de combustão do combustível [kJ/kg] 

Q – é o valor do calor liberado pela chama [kW] 

 

iqq ∑=                                                                                                         Equação 3.18 

 

Modelo proposto pela Technica (WHAZAN) 

 

O WHAZAN proposto pela Technica é semelhante ao do Carter, porém o mesmo consi-

dera que a chama emite radiação através de apenas cinco pontos. Para chamas de comprimen-

to pequeno e para alvos a grandes distâncias da chama a quantidade de pontos de radiação 

considerados não influencia no resultado. Porém, para um comprimento de chamas elevado e 

alvos próximos, o número de pontos de radiação considerados é relevante. 

 

Modelo do Objeto Sólido (Cilindro sólido) 

 

O modelo consiste em aproximar o jet fire a uma chama cilíndrica sólida. A altura e o 

diâmetro do cilindro são aproximadamente a altura e o diâmetro da chama (Figura 3.2). O 

modelo assume que o poder de emissão da superfície é constante ao longo de toda superfície 

da chama. 
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 Figura 3.2: Considerando-se a chama como um cilindro sólido. 

 

O valor do fluxo de calor que chega em um alvo a uma certa distância da chama é de-

terminado por: 

Efoq ⋅⋅= τ                                                                                                    Equação 3.19 

 

onde: 

q – é o fluxo de calor no alvo [kW/m2] 

t – transmissividade atmosférica, que é calculada da mesma forma da Equação 3.16. Po-

rém, ao invés de ri, coloca-se a distância horizontal do alvo para a chama. 

fo – fator de campo ou fator de forma 

E – poder de emissão da chama [kW/m2] 

Com, 

 

Af
QE r=                                                                                                           Equação 3.20 

 

onde: 

Qr – parcela do calor liberado que é radiado [kW] 

Af – área superficial da chama [m2] 

A parcela de calor liberado que é radiado é dada por: 

 

QfQr ⋅=                                                                                                       Equação 3.21 

 

onde: 

f – fração de calor que é radiado (ver Tabela 3.2) 

Q – calor total liberado pela chama [kW] é calculado da mesma forma da Equação 3.17. 
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A área superficial da chama, no caso do cilindro, é a área lateral do cilindro, dada por: 

 

LrAf ⋅⋅⋅= π2                                                                                               Equação 3.22 

 

onde: 

r – raio do cilindro da chama [m] 

L – altura da chama [m] 

 

O fator de forma (fo) relaciona o poder de emissão da chama com o fluxo de calor radi-

ante que vai de encontro com o elemento de área do alvo (ZALOSH, 2003). O fator de forma 

pode ser encontrado em vários livros que tratam de transferência de calor, tais como, LEES 

(2001), ZALOSH (2003), entre outros. Para o caso do cilindro na vertical e o alvo também na 

vertical, tem-se: 
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Onde: 

r – é o raio do cilindro [m] 

l – é a altura do cilindro [m] 

 

Conforme se pode verificar, os modelos que consideram apenas um ponto como a ori-

gem da radiação, os modelos que consideram múltiplos pontos, e o modelos de objetos sóli-

dos precisam do valor fração de calor radiado (f). Na literatura, existe uma certa divergência 

na escolha desse valor. O API RP 521 recomenda o valor de 0,2 para todos os gases naturais e 

0,3 para os outros hidrocarbonetos. Para McCAFFREY (1981) e HASEMI & TOKUNGA (a-

pud EVANS et al., 1994), o valor da fração de calor radiado varia com o tipo de combustível. 

A partir de experimentos em laboratório para jet fire de hidrocarbonetos gasosos foram de-

terminados valores da fração de calor radiado de 0,18 a 0,52 dependendo do tipo de combus-
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tível. A Tabela 3.2 mostra valores da fração de calor radiado para alguns hidrocarbonetos 

(BRZUSTOWKSI & SOMMER, 1973 e KENT (apud LEES, 2001)). 

Tabela 3.2: Valores da fração de calor radiado de alguns hidrocarbonetos 

Fonte: LEES (2001) 

Hidrocarboneto f 
Metano 0,16 
Propano 0,33 
Butano 0,30 
Etileno 0,38 

 

De acordo com os valores propostos na literatura para hidrocarbonetos mais leves o va-

lor da fração de calor irradiado é menor. Este valor da fração radiada vai aumentando para hi-

drocarbonetos mais pesados. Porque a radiação é proveniente principalmente da fuligem que é 

maior nos hidrocarbonetos mais pesados.  

 

3.3. Análise Comparativa Entre os Modelos Apresentados para Pre-
ver a Energia Irradiada 

Nesta etapa do trabalho, fez-se uma análise comparativa entre os modelos analíticos e-

xistentes para estimar a energia térmica dos jet fires. Deseja-se tirar conclusões a respeito da 

convergência dos valores das energias estimadas pelos distintos modelos. 

Esta comparação foi realizada considerando o gás de vazamento sendo o metano, sendo 

o modelo de Hustad e Sonju utilizado para estimar as dimensões da chama. 

Cinco chamas com alturas, diâmetros e vazão mássicas diferentes (ver Tabela 3.3) fo-

ram estudadas. A energia térmica liberada pelas chamas foram estimadas pelos modelos do ci-

lindro sólido, Carter (considerando 100 pontos de origem da radiação), WHAZAN, e o mode-

lo que considera um ponto como a origem da radiação. A Tabelas 3.3 mostra as características 

das chamas utilizadas para a comparação. 

Tabela 3.3: Características das chamas utilizadas para o estuda da comparação. 
 
 Dimensões 

 

Vazão Mássica 
(Kg/s) Altura (m) Diâmetro (m) 

1 0,26 10 1,19 
2 0,71 15 1,79 
3 1,45 20 2,38 
4 2,53 25 2,98 
5 3,99 30 3,57 
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Os resultados do estudo para cada uma das chamas são mostrados nas Tabelas 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 e 3.8. A variação da distância utilizada para o estudo da comparação não é a mesma 

para todos os casos, pois dependendo das características da chama, existem faixas de distância 

que precisam ser mais discretizadas para melhor visualização das diferenças. 

Tabela 3.4: Comparação dos valores da energia térmica liberada por uma chama com altura = 10 m; diâmetro 
= 1,19 m e vazão mássica = 0,26 Kg/s. 

Valores de q (KW/m2) Distância Horizontal 
da chama (m) Cilindro Carter (com 

100 origens) WHAZAN Com 1 origem 

5 3,64 4,10 4,02 3,76 
6 2,94 3,15 3,13 3,05 
7 2,43 2,50 2,50 2,49 
8 2,04 2,03 2,03 2,05 
9 1,74 1,67 1,68 1,71 

10 1,50 1,40 1,41 1,44 
15 0,80 0,68 0,69 0,70 
16 0,71 0,61 0,61 0,62 
17 0,64 0,54 0,55 0,55 
18 0,58 0,49 0,49 0,50 
19 0,53 0,44 0,44 0,45 
20 0,48 0,40 0,40 0,40 
25 0,32 0,26 0,26 0,26 
30 0,22 0,18 0,18 0,18 

Tabela 3.5: Comparação dos valores da energia térmica liberada por uma chama com altura = 15 m; diâmetro 
= 1,79 m e vazão mássica = 0,71 Kg/s. 

Valores de q (KW/m2) Distância Horizontal 
da chama (m) Cilindro Carter (com 

100 origens) WHAZAN Com 1 origem 

5 6,79 8,36 7,81 6,32 
6 5,55 6,58 6,31 5,50 
7 4,67 5,34 5,21 4,78 
8 4,00 4,42 4,36 4,15 
9 3,48 3,73 3,70 3,61 

10 3,05 3,18 3,18 3,15 
11 2,71 2,75 2,75 2,76 
12 2,42 2,40 2,40 2,43 
13 2,17 2,10 2,12 2,14 
14 1,96 1,86 1,87 1,91 
15 1,77 1,66 1,67 1,70 
20 1,14 1,00 1,01 1,03 
25 0,78 0,66 0,67 0,68 
26 0,73 0,62 0,62 0,63 
27 0,69 0,57 0,58 0,59 
28 0,64 0,54 0,54 0,55 
29 0,60 0,50 0,50 0,51 
30 0,57 0,47 0,47 0,48 
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Tabela 3.6: Comparação dos valores da energia térmica liberada por uma chama com altura = 20 m; diâmetro 
= 2,38 m e vazão mássica = 1,45 Kg/s. 

Valores de q (KW/m2) Distância Horizontal 
da chama (m) Cilindro Carter (com 

100 origens) WHAZAN Com 1 origem 

5 10,45 13,50 11,87 8,39 
6 8,59 10,77 9,87 7,63 
7 7,26 8,85 8,33 6,89 
8 6,26 7,42 7,12 6,21 
9 5,49 6,33 6,15 5,58 

10 4,86 5,47 5,36 5,02 
15 2,96 2,99 3,00 3,01 
16 2,72 2,70 2,71 2,73 
17 2,51 2,45 2,46 2,49 
18 2,32 2,23 2,24 2,28 
19 2,15 2,04 2,05 2,09 
20 2,00 1,87 1,88 1,92 
25 1,42 1,27 1,28 1,30 
30 1,06 0,91 0,92 0,93 
35 0,81 0,68 0,69 0,70 
40 0,64 0,53 0,53 0,54 

Tabela 3.7: Comparação dos valores da energia térmica liberada por uma chama com altura = 25 m; diâmetro 
= 2,98 m e vazão mássica = 2,53 Kg/s. 

Valores de q (KW/m2) Distância Horizontal 
da chama (m) Cilindro Carter (com 

100 origens) WHAZAN Com 1 origem 

5 14,62 19,41 15,95 10,10 
6 12,03 15,61 13,58 9,41 
7 10,19 12,92 11,68 8,73 
8 8,81 10,93 10,13 8,07 
9 7,75 9,39 8,88 7,43 

10 6,89 8,17 7,83 6,83 
15 4,31 4,62 4,59 4,47 
16 3,98 4,20 4,18 4,12 
17 3,69 3,83 3,82 3,80 
18 3,44 3,51 3,51 3,51 
19 3,20 3,22 3,23 3,24 
20 2,99 2,97 2,98 3,01 
25 2,20 2,06 2,07 1,63 
30 1,67 1,50 1,51 1,54 
31 1,59 1,41 1,42 1,45 
35 1,30 1,14 1,14 1,16 
40 1,04 0,89 0,89 0,91 
45 0,85 0,71 0,71 0,72 
50 0,70 0,58 0,58 0,59 
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Tabela 3.8: Comparação dos valores da energia térmica liberada por uma chama com altura = 30 m; diâmetro 
= 3,57 m e vazão mássica = 3,99 Kg/s 

Valores de q (KW/m2) Distância Horizontal 
da chama (m) Cilindro Cater (com 

100 origens) WHAZAN Com 1 origem 

5 19,23 25,97 19,87 11,55 
10 9,12 11,22 10,48 8,50 
20 4,10 4,27 4,26 4,22 
21 3,85 3,96 3,96 3,06 
22 3,63 3,68 3,69 2,88 
23 3,43 3,44 3,44 2,71 
24 3,24 3,21 3,22 2,55 
25 3,07 3,01 3,02 2,41 
30 2,38 2,22 2,24 2,28 
40 1,53 1,34 1,35 1,38 
41 1,47 1,28 1,29 1,32 
42 1,41 1,23 1,24 1,26 
43 1,36 1,18 1,18 1,21 
44 1,31 1,13 1,13 1,16 
45 1,26 1,08 1,09 1,11 
46 1,21 1,04 1,04 1,06 
47 1,17 1,00 1,00 1,02 
48 1,13 0,96 0,96 0,98 
49 1,09 0,92 0,93 0,94 
50 1,05 0,89 0,89 0,91 
55 0,89 0,74 0,75 0,76 
60 0,76 0,63 0,63 0,64 

 

Nota-se que os valores estimados pelo cilindro sólido para distâncias próximas da cha-

ma são menores do que os outros modelos. Porém, a partir de uma certa distância (ver a faixa 

cinza nas Tabelas 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8) os valores estimados pelo método do cilindro sólido 

são maiores do que os demais modelos. O interessante é que esta inversão ocorre em uma dis-

tância horizontal de 80% do valor da altura da chama em estudo (ver a faixa cinza das Tabelas 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8). 

Conforme o HSE (1992) afirma, os modelos que consideram apenas um ponto como 

sendo a origem da radiação não possuem uma boa precisão no valor da energia térmica esti-

mada para distâncias próximas da chama. Essa diferença fica mais evidente quando a chama 

vai aumentando de tamanho. À medida que a chama aumenta de tamanho percebe-se, para 

distâncias próximas da chama, a influência da quantidade de pontos considerados como a ori-

gem da radiação no valor da energia térmica estimada (ver Tabelas 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8). Os 

valores em negrito indicam a distância onde os modelos (com exceção do cilindro) começam 

a convergir nos resultados. 

Os resultados deste estudo mostram que os valores estimados pelos modelos convergem 

a partir de uma certa distância da chama. Os valores apresentados pelo método do cilindro são 
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os que têm comportamentos mais distintos do que os demais. Porém, o método do cilindro a-

presenta valores consistentes para distâncias grandes da chama, conforme se pode ver na se-

ção 4.4 (Validação dos resultados) do caso de estudo 1 deste trabalho. 

 

3.4 Impacto da Energia Térmica em Seres Humanos 

Devido a preocupação em preservar vidas humanas é imprescindível analisar qual o im-

pacto da energia térmica nas pessoas. As análises dos impactos da energia térmica é feita a-

través da quantidade de dose térmica (TDU) a que o ser humano está exposto. Segundo o 

HEALTH & SAFETY LABORATORY (2004), uma dose térmica (Thermal Dose Unit – TDU) é 

definida como sendo um nível de radiação requerido para causar um certo grau de fatalidade. 

Um TDU é dado por: 

 

1 TDU = 1 (kW/m²)4/3.s 

Dose = I4/3.t                                                                                                    Equação 3.23 

Onde, 

I – é o fluxo de calor incidente [kW/m²]. 

t – é o tempo de exposição [s]. 

 

Conforme se verifica na Equação 3.23, a variável tempo tem uma influência direta no 

valor da TDU. 

Através de dados experimentais de queimaduras para radiação infravermelho, o HEAL-

TH & SAFETY LABORATORY (2004) relaciona os valores médios das doses térmicas (i.e. 

TDU) com as percentagens de fatalidades e queimaduras em típicas plataformas offshore. A 

Tabela 3.9 mostra esses resultados. 

Tabela 3.9: Valores limites de dose térmica. 
Fonte: HEALTH & SAFETY LABORATORY (2004) 

Causas da Danos Dose térmica (TDU), 
[(kW/m²)4/3.s] 

Dor 92 
Queimaduras do 1° grau 105 
Queimaduras do 2° grau 290 
Queimaduras do 3° grau 1000 
1 - 5% Fatalidades offshore 1000 
50% Fatalidade offshore 2000 
100% Fatalidade offshore 3500 
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Após o conhecimento dos valores limites de TDU, isto é os valores da Tabela 3.9, pode-

se relacionar estes valores com os resultados estimados pelos modelos analíticos, ou seja, a 

radiação térmica no alvo. Através da Equação 3.23 será determinado o valor médio do tempo 

máximo de exposição. Assim, cada distância (i.e. um valor de calor incidente) será relaciona-

do com um tempo necessário de exposição para cada dano relacionado da Tabela 3.9. O intui-

to deste cálculo é determinar para cada distância um tempo de exposição permitido. 

Existem outras formas de fazer esta análise de impacto em seres humanos. Segundo 

SKLAVOUNOS E RIGAS (2005), a determinação da distância segura pode ser feita anali-

sando a máxima intensidade de radiação térmica permitida para causar algum dano aceitável. 

SKLAVOUNOS E RIGAS (2005) fizeram uma pesquisa desses valores limites que causam 

danos aceitáveis. A Tabela 3.10 mostra o valor adotado por SKLAVOUNOS E RIGAS (2005) 

em sua pesquisa. 

Tabela 3.10: Valor limite da radiação térmica para danos aceitáveis em seres humanos. 

Fonte: SKLAVOUNOS E RIGAS (2005) 

Entidade Valor crítico de radia-
ção térmica (kW/m²) 

Tempo de 
exposição Efeito esperado 

Pessoa 1.5 60 s Probabilidade de 1% de 
queimaduras do 1° grau. 

 

As duas formas utilizadas para analisar o impacto da energia térmica em seres humanos 

são compatíveis. Através da Equação 3.23 pode-se fazer uma comparação entre os métodos. 

Esta comparação pode ser feita determinando o valor de dose térmica (i.e. TDU) com os valo-

res da Tabela 3.10, isto é: I = 1.5 kW/m² e t = 60 s. Após a aplicação destes valores na Equa-

ção 3.23, encontra-se um valor de TDU = 103 [(kW/m²)4/3.s], que é um valor bem próximo ao 

105 mostrado pelo HEALTH & SAFETY LABORATORY (2004) na Tabela 3.9. 
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4.0. ESTUDOS DE CASO 

Os objetivos dos presentes estudos são: a) modelar um jet fire por ser o tipo de incêndio 

mais provável de acontecer durante a perfuração de poços. Isto é, estimar a energia liberada 

bem como as dimensões da chama; b) estimar as conseqüências geradas pela energia térmica 

em seres humanos. Além disso, pretende-se avaliar a influência do vento nos resultados obti-

dos. 

Serão realizados três estudos. O primeiro com um alto valor para a vazão mássica e sem 

a ação do vento; o segundo, tendo um baixo valor de vazão mássica e sem a ação do vento; e 

o terceiro será para um baixo valor de vazão mássica, levando em consideração a ação do ven-

to. A Tabela 4.1 mostra os valores utilizados na realização desses estudos. 

Tabela 4.1: Valores utilizados nos estudos. 

Considera a ação do vento Estudo Vazão Mássica 
(Kg/s) 

Sim Não 
1 35   X 
2 5   X 
3 5 x   

 

Deseja-se verificar o impacto em seres humanos gerado pelo jet fire. Além disso, anali-

sar a influência da ação do vento nos resultados obtidos. Na próxima seção serão apresentadas 

as considerações comuns entre os três estudos e as explicações sobre o software desenvolvido. 

 

4.1. Considerações comuns entres os estudos 

Nos três estudos, considerou-se o vazamento decorrente do rompimento total da secção 

do riser (i.e. elemento tubular que interliga a cabeça do poço petrolífero à embarcação flutu-

ante na superfície do mar) diretamente para a atmosfera. O valor do diâmetro do riser foi con-

siderado de 406 mm6. O gás resultante do vazamento foi considerado 100% metano. A densi-

dade considerada para o gás do vazamento foi de 0,7 Kg/m³. O valor da fração de calor radia-

do foi de 0,2 (valor recomendado pelo API RP 521 para os gases naturais). As condições do 

vazamento na seção rompida estão mostradas esquematicamente na Figura 4.1. 

                                                           
6  O valor de 406 mm foi encontrado no glossário do site: www.clickmacae.com.br 
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 Figura 4.1: Desenho esquemático do vazamento. 

 
A avaliação dos impactos nos seres humanos será feita através do TDU (ver seção 3.4). 

Os valores da Tabela 3.9, que relacionam valores limites de TDU com danos e fatalidades em 

estruturas típicas offshore, serão relacionados com os valores da energia térmica liberada pela 

chama. Na análise desenvolvida, será utilizado um valor médio dos valores estimados pelos 

modelos de Carter e do Cilindro Sólido. No presente estudo não foi realizado uma análise de 

incertezas de modelos, tendo a intenção de saber com mais precisão qual a melhor forma de 

combinar os modelos aqui tratados. Maiores detalhes a respeito desse assunto podem ser en-

contrado em MOSLEH et al. (1995), DROGUETT (1999), entre outros. 

 

4.1.1. Modelagem do Incêndio 

Dentre os modelos semi-empíricos analisados no capítulo 3 para estimar as dimensões 

da chama, o modelo de HUSTAD e SONJU e de COOK et al. foram utilizados para estimar as 

dimensões da chama. O modelo proposto por HUSTAD e SONJU deve ser utilizado nos casos 

onde o gás a ser analisado for propano ou metano e não exista nenhum limite com relação ao 

valor das vazões mássicas. No entanto, quando se tratar de outros tipos de gases, pode-se uti-

lizar o modelo de COOK et al. Por outro lado, a limitação do modelo de COOK et al. está re-

lacionada ao valor da vazão mássica que deve ser de baixa à moderada. 

A energia irradiada pelo jet fire foi estimada através dos seguintes modelos: a) o do ob-

jeto sólido (considerou-se a chama sendo um cilindro sólido), b) o modelo de Carter (fez-se a 

modelagem considerando 100 pontos como origem da radiação), c) o modelo WHAZAN (que 

considera 5 pontos de origem da radiação), e d) o modelo que considera apenas 1 ponto como 

sendo a origem da radiação localizado na metade da altura da chama. Considerou-se 100 pon-

tos no modelo de Carter, pois uma quantidade maior de pontos para os problemas em questão 

não traria divergências relevantes nos resultados encontrados. 
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Para se realizar a modelagem do jet fire através dos modelos acima citados foi desen-

volvido um software. O software será explicado na próxima seção. 

 

4.1.2. O Software 

O software foi desenvolvido em Delphi, com interface Windows. É possível ao usuário 

com pouca experiência em Engenharia de Incêndios estimar a altura e diâmetro do jet fire, o 

calor total liberado pela chama, a energia irradiada em alvos a certa distância da chama e os 

impactos desta energia em seres humanos. 

O software utiliza o modelo de HUSTAD e SONJU ou o modelo de COOK et al. para 

determinar a altura e diâmetro da chama. O usuário escolhe qual modelo deve ser usado para 

determinar as dimensões da chama. 

O software tem como opção considerar ou não a ação do vento sobre a chama. A influ-

ência do vento na inclinação da chama é realizada seguindo as recomendações da norma do 

American Petroleum Institute RP-521 de 1997. As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 mostram as telas de 

entrada de dados do software e serão comentadas mais adiante. 

Para estimar a energia irradiada do jato, o software utiliza os modelos de CARTER 

(com 100 pontos de origem da radiação) e da WHAZAN. O programa também estima a ener-

gia irradiada pelo método do objeto sólido (no caso para um cilindro sólido), porém não mos-

tra na “tela de resultados” os resultados obtidos. O software gera um arquivo .txt, onde mostra 

o calor incidente pelos três métodos. A Figura 4.2 esquematiza os pontos em que o software 

calcula a energia irradiada quando o vento não for considerado, pois quando a ação do vento 

for considerada o programa desenvolvido calcula a energia térmica apenas no nível do solo e 

numa malha de pontos na parte da frente e na parte detrás da chama (ver Figura 4.15) e não 

utiliza o modelo do cilindro sólido. 

 

 
Figura 4.2: Desenho Esquemático para Identificação dos Pontos Alvos para Cálculo da Energia Irradiada 

pelo Jet Fire. 
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Na Figura 4.2, os pontos P11, P12, ... Pi1, Pi2 são aqueles onde são calculados o valor do 

fluxo de calor em kW /m2. O software tem como dados de entrada os valores das distâncias d1 

e dn, e y1 e y2 . Como resultado, há uma Tabela que fornece os valores da energia que atinge 

os pontos de Pi1, Pi2 (i=1..n) nas três alturas para o modelo desejado (i.e. modelo de Carter ou 

WHAZAN), ou seja, ao nível do solo (i.e. Nível 0), y1 e y2. Em outras palavras, a faixa das 

distâncias horizontais para análise e altura para o cálculo do valor da radiação, d1 e dn, e y1 e 

y2, respectivamente, servem para definir a área de estudo em interesse. Vale ressaltar que 

quando se está levando em consideração a ação do vento, o software calcula as energias irra-

diadas somente no nível do chão, ou seja, em d1, d2, ...., dn. 

 

 
Figura 4.3: Tela de entrada dos dados. 
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Figura 4.4: Tela de entrada dos dados quando o vento não for considerado. 

 

 
Figura 4.5: Tela de entrada dos dados quando o  vento  for considerado. 

 
As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 mostram a tela de entrada dos dados no programa. Várias ob-

servações no lado direito da tela foram feitas para auxiliar o usuário. Além disso, também 

com intenção de evitar erros na colocação dos dados, uma figura esquemática de uma chama 

foi posta no canto direito da tela. Caso o usuário tenha posto algum dado errado, o software 

tem a opção de iniciar uma nova entrada de dados. Após terem sido ter colocados todos os 

dados, basta clicar no botão calcula. 
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 Figura 4.6: Tela dos resultados sem a ação do vento. 

 

Na Figura 4.6, o gráfico do lado direito, mostra a variação do calor incidente (em 

kW/m2) no intervalo de distâncias de interesse em estudo (i.e. entre d1 e dn). A tabela do lado 

esquerdo mostra a mesma variação. O gráfico foi montado com os valores da tabela. 

Ainda na Figura 4.6, existe um painel em destaque (painel em azul), onde o usuário en-

contrará os valores da altura e diâmetro da chama e o calor total liberado pela chama. Além 

deste painel, existe uma caixa com o título “análise gráfica”. A partir desta caixa, o usuário 

pode determinar quais os resultados a serem visualizados. Tanto a tabela como o gráfico são 

modificado ao clique do usuário. 

Por fim, na Figura 4.6, existem três botões no canto esquerdo da tela. Dois destes botões 

mostram os resultados nas alturas (i.e. y1 e y2, ver Figura 4.2) digitadas pelo usuário na tela de 

entrada de dados. Ou seja, caso o usuário queira visualizar a variação dos valores do calor in-

cidente no nível 1 (i.e. nos pontos P11, P21,...Pi1,...Pn1) deve clicar no respectivo botão. A Figu-

ra 4.7 mostra a tela de resultados considerando a ação do vento. 
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 Figura 4.7: Tela de resultados com a ação do vento 

 

A Figura 4.7 é bem semelhante à Figura 4.6. Porém quando se faz a análise com a ação 

do vento, os resultados obtidos pelo software são apenas no nível do solo, por isso, os botões 

do canto direito da Figura 4.7 foram retirados. Além desta diferença, o “painel azul” da Figura 

4.7 mostra o ângulo que o jato faz com a horizontal devido à ação do vento. 

O botão “Estudo das conseqüências” encontrado tanto na Figura 4.6 quanto a 4.7 mostra 

o impacto da energia térmica em seres humanos. O estudo das conseqüências foi realizado de 

acordo com o procedimento descrito na seção 3.4 para as unidades de doses térmicas limites. 

A Figura 4.8 mostra a tela de conseqüências. 
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Figura 4.8: Tela do estudo das conseqüências para a energia calculada no nível do solo. 

 

A finalidade do software é estimar as energias irradiadas pelo jet fire em áreas de inte-

resse para análise. De posse destas informações, pode-se analisar que áreas serão mais atingi-

das pelo jet fire e, com isso, o projetista pode dimensionar e verificar onde devem ficar as bar-

reiras de proteção para os equipamentos e as pessoas no local em estudo. 

No apêndice 1 será descrito o código fonte do programa desenvolvido. 

 

4.2. Resultados 

 

4.2.1. Resultados para o estudo 1 - poço de alta vazão sem ação do vento 

A vazão mássica considerada foi de 35 kg/s (Tabela 4.1). Verifica-se que, para a vazão 

considerada, as velocidades decorrentes do vazamento são de tal ordem que o efeito do vento 

só terá influência a uma altura relativamente grande em relação ao deck da sonda, pois, devido 

à velocidade e à pressão de saída do gás, espera-se que o gás forme um jato com uma grande 

altura em relação ao deck da sonda. 

A velocidade média do gás, exatamente na seção rompida, pode ser calculada dividindo-

se a vazão mássica pelo produto entre a massa específica e a área, ou seja, v = 386 m/s. 
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Para estimar as dimensões da chama utilizou-se o modelo de Hustad e Sonju, gerando 

os seguintes resultados: 

Comprimento da chama: 70,05 m (Equação 3.1) 

Diâmetro da chama: 8,34 m (Equação 3.2) 

Esses valores estão em conformidade com os resultados obtidos das medições dos in-

cêndios nos poços de Kuwait (Tabela 4.9). 

A Tabela 4.2 mostra a variação do valor do calor incidente em kW/m² para diversas dis-

tâncias, utilizando os quatro modelos. A Figura 4.9 mostra a variação do calor irradiado com a 

distância horizontal. 

Tabela 4.2: Variação do calor incidente em kW/m² para diversas distâncias - estudo 1. 

Valores de q em kW/m2 Distância 
Horizontal 

(m) Cilindro Sólido CARTER 
(100) WHAZAN Um ponto de 

origem 
10 34,57 47,16 33,46 18,26 
20 16,43 20,74 18,80 14,22 
30 10,49 12,23 11,82 10,58 
40 7,51 8,15 8,07 7,80 
50 5,70 5,82 5,82 5,82 
60 4,47 4,35 4,37 4,44 
70 3,60 3,37 3,39 3,45 
80 2,95 2,67 2,69 2,75 
90 2,45 2,17 2,18 2,23 

100 2,06 1,79 1,80 1,84 
110 1,76 1,50 1,51 1,53 
120 1,51 1,27 1,28 1,30 
130 1,31 1,09 1,10 1,11 
140 1,15 0,95 0,95 0,96 
150 1,01 0,83 0,83 0,84 

 

Variação da Energia Irradiada
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 Figura 4.9: Variação dos valores do calor incidente com a distância – estudo 1. 



Capítulo4                                                                                                                                          Estudos de Caso 

 60

Conforme pode-se observar na Tabela 4.2, existe uma grande divergência nos valores 

estimados para as distâncias próximas da chama. Porém, isto já era esperado de acordo com o 

estudo comparativo realizado na seção 3.3. A divergência dos valores da energia térmica libe-

rada pelos modelos pode ser observados também na Figura 4.9. Nesta mesma figura pode-se 

observar que a partir de uma distância horizontal de 40 m, os valores da energia liberada dos 

modelos são próximos. Isso também pode ser visto na Tabela 4.2. 

Verifica-se que, após uma certa distância (aproximadamente de 50m) o número de pon-

tos que divide a chama não tem influência na determinação do valor do calor incidente, pois 

os modelos do Carter, WHAZAN e o de apenas um ponto como origem da radiação estimam 

valores bem próximos. 

A Tabela 4.3 mostra os tempos de exposição para que ocorram certas percentagens de 

fatalidades. 

Tabela 4.3: Relaciona Distância, Energia Radiada e Tempos de exposição – estudo 1. 

Calor incidente [kW/m²] Tempo médio de exposição 
(s) Distância 

Horizontal 
(m) Cilindro 

Sólido 
CARTER 

(100) Média 100% F 50% F 1 - 5% F 

10 34,57 47,16 40,87 25 14 7 
20 16,43 20,74 18,58 71 41 20 
30 10,49 12,23 11,36 137 78 39 
40 7,51 8,15 7,83 225 129 64 
50 5,70 5,82 5,76 339 194 97 
60 4,47 4,35 4,41 484 276 138 
70 3,60 3,37 3,48 663 379 189 
80 2,95 2,67 2,81 883 504 252 
90 2,45 2,17 2,31 1147 655 328 
100 2,06 1,79 1,93 1460 834 417 
110 1,76 1,50 1,63 1827 1044 522 
120 1,51 1,27 1,39 2252 1287 643 
130 1,31 1,09 1,20 2740 1565 783 
140 1,15 0,95 1,05 3294 1882 941 
150 1,01 0,83 0,92 3918 2239 1120 

 

De acordo com os valores da Tabela 4.3, no raio de 70m após uma exposição de 663 s 

(i.e. 11,05 min) ocorrerá 100% de fatalidade. Com os valores da Tabela 4.3, o projetista pode 

tanto determinar saídas, em casos de incêndio, para que o tempo de evacuação seja menor do 

que o tempo encontrado na Tabela 4.3. Outra forma de evitar maiores danos é a realização de 

proteção no local capazes de suportar a energia liberada pelo jet fire. 

Outra forma de apresentar os dados da Tabela 4.3, é através de curvas indicativas do 

tempo médio de exposição (contorno de fatalidade). Cada curva estaria a uma certa distância 
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da chama (a chama se encontra na origem dos eixos). A Figura 4.10 mostra curvas indicando 

o tempo médio de exposição para 100% de fatalidades em planta baixa.  

 
 Figura 4.10: Variação do tempo médio de exposição com a distância para 100% de fatalidades – estu-

do 1. 
 

O desenho da Figura 4.10 é feito em cima da planta da plataforma, dando, desta forma, 

uma visão mais global do tempo necessário de exposição para ocorrer tal fatalidade. 

 

4.2.2. Resultados para o estudo 2 - poço de baixa vazão sem ação do vento 

A vazão mássica considerada foi de 5 kg/s. Verifica-se que, para a vazão considerada, 

as velocidades decorrentes do vazamento são de tal ordem que o efeito do vento é relevante, 

porém para título de comparação, a análise será feita sem levar em consideração a ação do 

vento. 

Para estimar as dimensões da chama utilizou-se o modelo de Cook et al., obtendo-se os 

seguintes resultados: 

Comprimento da chama: 33,68 m. 

Diâmetro da chama: 5,36 m. 

A Tabela 4.4 mostra a variação do valor do calor incidente em kW/m² para diversas dis-

tâncias, utilizando os quatro modelos. A Figura 4.11 mostra a variação do calor irradiado com 

a distância horizontal. 

 

10      20      30     40      50           dist. ( m) 0 

Tempo = 137 s  

Tempo = 339 s  

Tempo = 71 s  

Tempo = 225 s  

Tempo = 25 s  

Legenda: 
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Tabela 4.4: Variação do calor incidente em kW/m² para diversas distâncias – estudo 2. 
Valores de q em kW/m2 Distância 

Horizontal 
(m) Cilindro Sólido CARTER 

(100) WHAZAN Um ponto de 
origem 

10 10,22 12,82 11,73 9,02 
20 4,68 5,01 4,97 4,84 
30 2,78 2,66 2,67 2,72 
40 1,82 1,63 1,64 1,67 
50 1,27 1,09 1,09 1,11 
60 0,93 0,77 0,78 0,79 
70 0,70 0,57 0,58 0,58 
80 0,55 0,44 0,44 0,45 
90 0,44 0,35 0,35 0,35 

100 0,36 0,28 0,28 0,29 
110 0,29 0,23 0,23 0,24 
120 0,25 0,20 0,20 0,20 
130 0,21 0,17 0,17 0,17 
140 0,18 0,14 0,14 0,14 
150 0,16 0,12 0,12 0,13 

 

Variação da Energia Irradiada
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 Figura 4.11: Variação dos valores do calor incidente com a distância – estudo 2. 

 
As divergência entre os valores estimados para as distâncias próximas da chama conti-

nuam ocorrendo. Os valores começam a convergir na distância de 20 metros aproximadamen-

te. 

A Tabela 4.5 mostra os tempos de exposição para que ocorra certas percentagens de fa-

talidades. 
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Tabela 4.5: Relaciona Distância, Energia Radiada e Tempos de exposição – estudo 2. 

Calor incidente [kW/m²] Tempo médio de exposição 
(s) Distância 

Horizontal 
(m) Cilindro 

Sólido 
CARTER 

(100) Média 100% F 50% F 1 - 5% F 

10 10,22 12,82 11,52 135 77 38 
20 4,68 5,01 4,85 427 244 122 
30 2,78 2,66 2,72 922 527 263 
40 1,82 1,63 1,73 1692 967 483 
50 1,27 1,09 1,18 2807 1604 802 
60 0,93 0,77 0,85 4347 2484 1242 
70 0,70 0,57 0,64 6413 3664 1832 
80 0,55 0,44 0,50 8938 5108 2554 
90 0,44 0,35 0,40 12076 6901 3450 
100 0,36 0,28 0,32 15991 9138 4569 
110 0,29 0,23 0,26 21091 12052 6026 
120 0,25 0,20 0,23 25576 14615 7307 
130 0,21 0,17 0,19 32043 18310 9155 
140 0,18 0,14 0,16 40294 23025 11513 
150 0,16 0,12 0,14 48146 27512 13756 

 

4.2.3. Resultados para o estudo 3 - poço de baixa vazão com ação do vento 

A vazão mássica considerada foi de 5 kg/s. Verifica-se que, para esta vazão, as veloci-

dades decorrentes do vazamento são de tal ordem que o efeito do vento é relevante. O API 

RP-521 não menciona para que valores de velocidade de saída do gás a ação do vento influ-

encia de maneira significativa os resultados. Deve-se fazer um estudo de dispersão do gás pa-

ra verificar se a velocidade do vento realmente interfere na inclinação da chama de forma 

considerável. 

As dimensões da chama para o estudo 3 são as mesmas do estudo 2. Ao contrário do es-

tudo 2, o estudo 3 levará em consideração a ação do vento. O efeito do vento será analisado 

seguindo a norma API RP-521. Será considerado uma velocidade de vento de 5m/s. 

A inclinação da chama foi estimada através do API RP-521 Guide for Pressure Relie-

ving and Depressuting Systems, o qual é baseado nos estudos experimentais de Brzustowski et 

al. Vale ressaltar que segundo Lees e outros pesquisadores a metodologia recomendada pelo 

Americam Petroleum Institute superestima o calor liberado. 

Segundo o API RP-521, a distorção da chama causada pela velocidade do vento é o re-

sultado do desvio horizontal (∆x) e do vertical (∆y) da ponta da chama, Figura 4.12, o qual é 

função da razão entre a velocidade do vento (U∞) e a velocidade de saída do gás (Uj) ou me-

lhor (U∞/ Uj). A velocidade de saída do gás foi obtida através da Equação 4.1. 

( )42d
VU j ⋅

=
π

                                                                                                          Equação 4.1 



Capítulo4                                                                                                                                          Estudos de Caso 

 64

Onde: 

Uj - é a velocidade de saída do gás [m/s] 

V - é a vazão volumétrica [m3/s] 

d - é o diâmetro da seção do vazamento [m] 

 

 

 Figura 4.12: Representação esquemática dos desvios que afetam a ponta da chama.  
Fonte: API RP 521. 

 
Os desvios horizontais e verticais da ponta da chama são obtidos através do comprimen-

to da chama e da razão ∑ ∞

jU
U , segundo correlação apresentada na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Distorção chama devido a velocidade lateral do vento e do jato de gás.  

Fonte API RP 521. 



Capítulo4                                                                                                                                          Estudos de Caso 

 65

O comprimento da chama a ser previsto através do calor liberado, Figura 4.14. Sendo o 

calor liberado fornecido pela Equação 3.17. O comprimento da chama poderá também ser es-

timada pelo modelo proposto por Cook et al. (Equação 3.6) 

 

 Figura 4.14: Comprimento da Chama versus o Calor Liberado.  
Fonte API RP 521. 

 

De acordo com o procedimento utilizado, o ângulo de inclinação do jato com a horizon-

tal é de aproximadamente de 30º. 

Devido a inclinação da chama pela ação do vento, a energia irradiada para alvos locali-

zados a uma mesma distância horizontal da seção do vazamento será variável. A Figura 4.15 é 

uma planta baixa e mostra, esquematicamente, as duas regiões de estudo utilizadas neste tra-

balho. Estas duas áreas foram escolhidas justamente para se comparar os valores das energias 

térmicas geradas em áreas de mesma distância do ponto de saída do gás. 

 
 Figura 4.15: Figura esquemática das áreas de estudo – estudo 3. 
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O software calculará, através do modelo de Carter, a energia térmica para as duas áreas 

de interesse. As Tabelas 4.6 e 4.7 demonstram os resultados obtidos das energias térmicas nos 

alvos para as áreas da frente e detrás da chama respectivamente. 

Tabela 4.6: Variação do calor incidente em kW/m² para a região na frente da chama – estudo 3. 

  Energia térmica irradiada (KW/m²) 
y \ x (m) 10 20 30 40 50 60 70 80 

-25 4,31 4,01 3,14 2,23 1,54 1,09 0,79 0,59 
-20 6,32 35,00 4,10 2,69 1,75 1,19 0,84 0,62 
-15 9,96 8,29 5,40 3,21 1,96 1,28 0,89 0,65 
-10 17,40 12,44 7,02 3,75 2,15 1,36 0,93 0,67 
-5 34,02 17,92 8,60 4,17 2,28 1,41 0,95 0,68 
0 53,62 21,10 9,30 4,33 2,33 1,43 0,96 0,68 
5 34,02 17,92 8,60 4,17 2,28 1,41 0,95 0,68 

10 17,40 12,44 7,02 3,75 2,15 1,36 0,93 0,67 
15 9,96 8,29 5,40 3,21 1,96 1,28 0,89 0,65 
20 6,32 35,00 4,10 2,69 1,75 1,19 0,84 0,62 
25 4,31 4,01 3,14 2,23 1,54 1,09 0,79 0,59 

Tabela 4.7: Variação do calor incidente em kW/m² para a região detrás da chama – estudo 3. 

  Energia térmica irradiada (KW/m²) 
y \ x (m) -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 

-25 2,75 1,87 1,29 0,91 0,67 0,51 0,40 0,32 
-20 3,55 35,00 1,44 0,99 0,71 0,54 0,42 0,33 
-15 4,65 2,59 1,58 1,05 0,75 0,55 0,43 0,34 
-10 6,14 2,97 1,71 1,11 0,77 0,57 0,43 0,34 
-5 7,82 3,26 1,80 1,14 0,79 0,58 0,44 0,35 
0 8,69 3,37 1,83 1,15 0,79 0,58 0,44 0,35 
5 7,82 3,26 1,80 1,14 0,79 0,58 0,44 0,35 

10 6,14 2,97 1,71 1,11 0,77 0,57 0,43 0,34 
15 4,65 2,59 1,58 1,05 0,75 0,55 0,43 0,34 
20 3,55 35,00 1,44 0,99 0,71 0,54 0,42 0,33 
25 2,75 1,87 1,29 0,91 0,67 0,51 0,40 0,32 

 

Uma outra forma de mostrar os resultados obtidos é através de curvas de contornos que 

mostram a variação desta energia na região em estudo. Tais curvas são apresentadas nas Figu-

ras 4.16 e 4.17 para as duas regiões. Estas curvas podem ser bastante úteis para o projetista, 

pois o mesmo pode desenhá-las em cima da planta baixa da plataforma e, desta maneira, veri-

ficar com mais clareza as energias térmicas incidentes nos equipamentos da plataforma. 
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 Figura 4.16: Variação da energia térmica na região da frente da chama. – estudo 3. 
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 Figura 4.17: Variação da energia térmica na região detrás da chama. – estudo 3. 

 

Observando as Figuras 4.16 e 4.17 e as tabelas 4.6 e 4.7 pode-se verificar a grande dife-

rença existente entre os valores da energia térmica para as duas regiões. A região da frente da 

chama possui valores de energia térmica muito mais altos do que a região contrária a ação do 

vento. Além disso, nas Figuras 4.16 e 4.17 pode-se verificar como o decaimento do valor da 

energia térmica é mais suave na região detrás da chama do que a região da frente. 

Para seguir a metodologia aplicada nos outros estudos, a Tabela 4.8 mostra a variação 

do valor do calor incidente em kW/m² para diversas distâncias horizontais localizados na fren-

te da chama (ou seja, y = 0 e x = 10 até 150, ver Figura 4.15). Não se calculou a energia irra-

diada pelo modelo do cilindro sólido. A Figura 4.18 mostra a variação do calor irradiado com 

a distância horizontal ao longo da projeção da inclinação da chama. Ou seja, para os pontos da 

faixa cinza na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.8: Variação do calor incidente em kW/m² para diversas distâncias – estudo 3. 
Valores de q em kW/m2 Distância 

Horizontal 
(m) CARTER (100) WHAZAN Um ponto de 

origem 
10 53,62 59,19 49,22 
20 21,10 23,02 29,69 
30 9,30 9,46 9,12 
40 4,33 4,27 3,97 
50 2,33 2,29 2,16 
60 1,43 1,41 1,34 
70 0,96 0,95 0,91 
80 0,68 0,68 0,66 
90 0,51 0,51 0,49 

100 0,40 0,39 0,39 
110 0,32 0,31 0,31 
120 0,26 0,26 0,25 
130 0,21 0,21 0,21 
140 0,18 0,18 0,18 
150 0,15 0,15 0,15 
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 Figura 4.18: Variação dos valores do calor incidente com a distância – estudo 3. 

 
Conforme pode-se observar na Figura 4.18, os resultados encontrados para o modelo de 

um ponto, entre as distâncias 15 e 27, são maiores do que os dos outros modelos. Isto ocorre 

porque a distância entre o centro da chama e os alvos na horizontal naquele intervalo (i.e. en-

tre 15 e 27) é menor do que para os outros modelos. 

A Tabela 4.9 mostra os tempos de exposição para que ocorra certas percentagens de fa-

talidades. Os tempos de exposição foram calculados utilizando a energia estimada pelo mode-

lo de Carter. Deve-se ressaltar que as distâncias horizontais analisadas localizam-se ao longo 

da projeção da inclinação do jato (i.e. y = 0 e x = 10 até 150, ver Figura 4.15). 
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Tabela 4.9: Relaciona Distância, Energia Radiada, e Tempos de exposição – estudo 3. 

Tempo médio de exposição (s) Distância 
Horizontal 

(m) 

CARTER 
(100) 

100% F 50% F 1 - 5% F 

10 53,62 17 10 5 
20 21,10 60 34 17 
30 9,30 179 102 51 
40 4,33 496 283 142 
50 2,33 1132 647 323 
60 1,43 2178 1244 622 
70 0,96 3715 2123 1062 
80 0,68 5823 3328 1664 
90 0,51 8574 4899 2450 
100 0,40 12044 6882 3441 
110 0,32 16302 9316 4658 
120 0,26 21420 12240 6120 
130 0,21 27446 15683 7842 
140 0,18 34489 19708 9854 
150 0,15 42585 24334 12167 

 

4.3 Comparação entres os estudos 

A Tabela 4.10 mostra o comparativo dos valores da energia irradiada (utilizando o mo-

delo de Carter) ao longo da distância e pelos três estudos de caso (Tabela 4.1). 

Tabela 4.10: Comparação entres os valores do calor estimados pelos estudos 

Valores de q em kW/m2 - Pelo modelo de Carter Distância 
Horizontal 

(m) 
Estudo 1 (35 Kg/s – 

sem vento) 
Estudo 2 (5 Kg/s – 

sem vento) 
Estudo 3 (5 Kg/s – 

com vento) 
10 47,16 12,82 53,62 
20 20,74 5,01 21,10 
30 12,23 2,66 9,30 
40 8,15 1,63 4,33 
50 5,82 1,09 2,33 
60 4,35 0,77 1,43 
70 3,37 0,57 0,96 
80 2,67 0,44 0,68 
90 2,17 0,35 0,51 

100 1,79 0,28 0,40 
110 1,50 0,23 0,32 
120 1,27 0,20 0,26 
130 1,09 0,17 0,21 
140 0,95 0,14 0,18 
150 0,83 0,12 0,15 

 

De acordo com a Tabela 4.10 a ação do vento aumenta o valor da energia irradiada para 

distâncias próximas da chama. Este aumento ocorre pois a inclinação da chama faz com que a 
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distância (ri) entre os pontos de origem da radiação (na chama) fiquem mais próximos dos al-

vos. O calor incidente no alvo, de acordo com a Equação 3.14, aumenta de maneira inversa-

mente proporcional ao quadrado da distância. Por isso, qualquer pequena alteração no valor 

da distância ocorre uma grande alteração no valor do calor irradiado. A Figura 4.19 mostram 

graficamente esta influência da ação do vento no valor do calor da irradiação. 
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 Figura 4.19: Influência do vento no valor do calor irradiado 

 

Também observando a Tabela 4.10 pode-se verificar que uma chama menor (L = 33 m) 

e com um calor liberado total menor (Q = 250 MW) pode ser mais perigosa do que uma cha-

ma maior (L = 70 m) e com um calor liberado maior (Q = 1,75 GW). Pois a aproximação da 

chama com os alvos é o que realmente influência. 

 

4.4 Validação dos Resultados 

Houve uma busca incessante por trabalhos que pudessem validar os modelos aqui apli-

cados, porém, só foi encontrado um artigo que descrevia as medições realizadas no incêndio 

dos poços do Kuwait. Devido aos altos valores das vazões mássicas nos incêndios do Kuwait, 

a comparação dos resultados será realizada apenas com o estudo 1. 

Em 1991, incêndios nos poços de Al Mawqá/Al Ahmadi, na região do Kuwait, possibi-

litaram a medição da altura da chama e da energia emitida pela chama (i.e. jet fire). A altura 

da chama foi obtida através de um sistema de triangulação e fotografias, tendo por referência 

um objeto de altura conhecida. Devido ao método utilizado para estimar a altura da chama 

(maiores detalhes podem ser lidos no relatório de EVANS et al., 1994), EVANS et al. (1994) 
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indica que existe um erro na metodologia por ele utilizada. Ou seja, as alturas estimadas (ver 

Tabela 4.2) das chamas dos poços do Kuwait não são valores exatos, por exemplo, a altura do 

jet fire do poço #1 foi de 65 m ± 5 m. 

Para cálculo do calor total liberado pela chama, o EVANS et al. (1994) utilizou a ex-

pressão de HASEMI e TOKUNGA (apud EVANS et al., 1994) que é: 

 

2
5

21.0






=

zQ                                                                                                     Equação 4.1 

Onde, 

Q – Calor total liberado [kW]. 

z – é a altura da chama [m]. 

 

A Tabela 4.11 relaciona a altura da chama e o calor total liberado nos incêndios de al-

guns poços de petróleo do Kuwait. 

Tabela 4.11. Medidas obtidas durante os incêndios nos poços de petróleo na região do Kuwait em 1991. 
Fonte: EVANS et al., 1994. 

Poço Altura da Cha-
ma (m) 

Calor total libe-
rado (GW) 

1 65 ± 5 1,7 
2 70 ± 5 2,0 
3 40 ± 5 0,5 
4 50 ± 5 0,9 

 

A energia térmica radiada foi medida por um sensor. A vazão mássica foi calculada di-

vidindo o calor total liberado pela chama pelo calor de combustão. O valor do calor de com-

bustão para o óleo cru adotado foi de 42,6 MJ/kg. A fração do calor radiado depende do tipo 

de combustível, não sendo possível estimar a composição da mistura óleo e gás queimando, 

por conta disto, a fração de calor radiado foi assumida na faixa de 0,35 a 0,55. 

Para o fluxo de calor da chama do poço #1, cuja altura é de 65 m ± 5 m, os valores me-

didos, ao nível do solo, foram de 1,4 kW/m2 e 1,8 kW/m2, para distâncias de 213 m e 183 m 

respectivamente. O calor liberado pelo poço #1 foi de 1,7GW, correspondendo a uma vazão 

mássica de aproximadamente 49,91kg/s. 

A Tabela 4.12 compara os valores estimados da energia irradiada para o estudo 1, i.e. 

um jet fire, decorrente de um blowout, com os valores medidos durante os incêndios em poços 

de petróleo ocorridos no Kuwait. Devido ao erro de medição da altura da chama, a Tabela 
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4.11 faz a comparação para as possíveis alturas estimadas. Ou seja, para o poço #1 será reali-

zado a análise comparativa com as alturas de 60, 65 e 70 m. 

Tabela 4.12: Energia Irradiada: estudo 1 versus Incêndios de Poço no Kuwait. 
Fluxo de Calor no Alvo (kW/m²) 

Poço 

Energia 
total libe-
rada pela 

chama 
(GW) 

Vazão 
mássica 
(Kg/s) 

Hc 
(kJ/Kg) 

Fração 
de Ca-
lor Ra-
diado 

Altura 
da 

chama 
(m) 

Distância 
da chama 

ao alvo 
(m) 

Kuwait 
MEDIDO

Cilindro 
Sólido 

Carter 
(100) WHAZAN 1 pon-

to 

183  1,88 1,51 1,52 1,53 60 
213  1,40 1,11 1,12 1,12 
183 1,8 1,86 1,50 1,51 1,52 65 
213 1,4 1,38 1,11 1,11 1,12 
183  1,84 1,50 1,50 1,51 

1 1,7 39,91 42600 0,55 

70 
213  1,47 1,10 1,11 1,11 

 

Deve-se verificar que os valores obtidos com o modelo do cilindro sólido são mais pró-

ximos do que os obtidos com os outros modelos. Vale ressaltar que a quantidade de pontos de 

origem da radiação considerados na chama não influenciam no valor do fluxo de calor no alvo 

nestas distâncias (i.e. 183 e 213). 

 

4.5 Conclusões 

Devido às características do poço do estudo 1 tais como, a grande vazão mássica do gás 

liberado, a alta velocidade de saída, o tipo de gás, entre outras; a modelagem do incêndio (i.e. 

as dimensões da chama e a variação da energia irradiada) resultou em altos valores. Os valo-

res encontrados ressaltam a relevância da prevenção da ocorrência de um blowout e a necessi-

dade da avaliação de barreiras de proteção eficazes para combater o incêndio, caso ocorra. 

A influência do vento é preocupante, devido à aproximação da chama com o alvo, sendo 

a energia irradiada inversamente proporcional ao quadrado da distância. As Figura 4.16 e 4.17 

demonstram de forma clara a influência do vento no valor da energia térmica irradiada. 

A Tabela 4.12 mostrou que os modelos utilizados para estimar a energia térmica libera-

da, em especial o do cilindro sólido, apresentaram valores compatíveis com a realidade. Po-

rém, para distâncias próximas da chama ocorreram divergências entres os valores estimados.  

Os impactos estimados em seres humanos demonstram a dimensão real do problema em 

questão. De acordo com as Tabelas 4.3, 4.5 e 4.9 verifica-se que as pessoas terão pouco tempo 

para alcançar distâncias seguras (em especial para o estudo 1 e para estudo 3). Sendo assim, 

provavelmente será mais viável proteger as pessoas no local. O dimensionamento de prote-



Capítulo4                                                                                                                                          Estudos de Caso 

 73

ções e a determinação da localização segura de outras embarcações próximas ao incêndio po-

derão ser projetados através de Figuras semelhantes às Figuras 4.16 e 4.17. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Nos incêndios offshore ou onshore, seção 2.3.2. pode-se observar os impactos (danos 

sociais, ambientais e econômicos) por eles causados. A metodologia aqui aplicada na análise 

de conseqüências é baseada no modelo proposto pela SFPE para o gerenciamento dos riscos 

de incêndio. No decorrer do entendimento do problema o cenário crítico identificado para a-

nálise foi a ocorrência de um blowout de superfície. A conseqüência deste blowout, se houver 

a ignição imediata dos gases liberados, é um jet fire. Após as análises qualitativas do jet fire 

foi executada a análise de conseqüências. 

Através da análise de conseqüências, teve-se uma real dimensão dos danos causados por 

um blowout. É esperado que a análise das conseqüências aprimore as proteções contra incên-

dios, os planos de contingência, um rearranjo do layout da plataforma para minimizar possí-

veis danos, etc. Os resultados obtidos através de uma análise de conseqüência tem como fina-

lidade dar suporte ao gerenciamento do risco de incêndio. 

Este trabalho limitou-se a estimar a energia liberada em caso de um jet fire e os seus 

impactos em seres humanos. Pôde-se observar que, para o estudo 1 e o estudo 3, o intervalo 

de tempo permitido para a fuga dos ocupantes da plataforma é muito baixo. Tendo, desta for-

ma, que se repensar em outras maneiras de saídas de emergências e formas de proteção locais. 

Assim, pôde-se verificar a seriedade do problema em questão. 

O presente estudo não abordou uma análise de probabilidade das conseqüências. 

O software desenvolvido para estimar a energia térmica liberada pelo jato pode ser usa-

do como uma ferramenta na análise de projetos com relação à segurança contra incêndios, 

pois permite ao usuário com pouca experiência em engenharia de incêndio estimar as dimen-

sões da chama e a variação da energia térmica em função da distância, dados estes imprescin-

díveis para a proteção contra incêndios. 

Recomendações para trabalhos futuros: 

• Desenvolver um software que incorpore outros tipos de incêndios que poderão 

ocorrer durante a perfuração de poços; 

• Incluir na análise de conseqüências o impacto da energia irradiada em equipa-

mentos e estruturas; 

• Analisar os impactos dos produtos da combustão em seres humanos, estruturas e 

no meio ambiente, ou seja, incluir na análise de conseqüências os estudos da 

fumaça; 

• Produzir dados experimentais para validar os modelos teóricos; 
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• Fazer a modelagem da chama através de modelos numéricos; 

• Fazer um análise de incertezas nos modelos utilizados. 
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APÊNDICE – CODIGO FONTE DO PROGRAMA 

A parte do programa que trabalha com a interface com o usuário, e as unidades dos 

formulários que mostram os resultados para uma certa altura do solo serão excluídos, pois 

tornaria muito grande essa seção e com informações desnecessárias. Serão apresentado as 

sub-rotinas utilizadas para calculo dos fluxos de calor incidente em certas distâncias da cha-

ma, a leitura das variáveis da tela de entrada de dados, e a geração de um arquivo .txt como os 

resultados. 

 
unit unidade1; 

procedure Cilsolido(x:vetor); //calcula a energia pelo cilindro solido      
var 
 j:integer; 
 La:real; 
 Xa,A,B,tta: array [1..100] of real; 
begin 
  Qr:=Fr*Q;        //taxa de calor que é radiado 
  Af:=pi*Dc*L;  //area superficial do cilindro 
  E:=Qr/Af;         //Emessividade da chama 
  // calculo do Fator de forma 
  La:=2*L/Dc; 
  For j:=1 to (d2-d1+1) do 
    begin 
      Xa[j]:=2*x[j]/Dc; 
      tta[j]:=1-0.0565*LN(x[j]); 
      A[j]:= Sqr(Xa[j]+1)+Sqr(La); 
      B[j]:= Sqr(Xa[j]-1)+Sqr(La); 
      Ff[j]:= (1/(pi*Xa[j]))*arctan(La/(Sqrt(sqr(Xa[j])-1))) + 
              (La/pi)* (  (A[j]-2*Xa[j])/(Xa[j]*sqrt(A[j]*B[j]))* 
              arctan(  (Sqrt(A[j]*(Xa[j]-1)))  / (Sqrt(B[j]*(Xa[j]+1))) ) 
               -(1/Xa[j])*arctan( Sqrt(Xa[j]-1)/Sqrt(Xa[j]+1) )  )  ; 
      qe[j]:=E*Ff[j]*tta[j]; 
    end; 
end; 
 
procedure carter(x:vetor); // calcula a energia pelo modelo de carter       
var 
 w,y,N,j,K:integer; 
 P:real; 
 
begin 
  N:=100; // numero de pontos que a nuvem tera de radiação 
  P:=(Fr*Q)/N; 
if auxvent=1 then //não vento 
  begin 
    //calculando a altura dos ponto ao longo da chama 
    h[1]:=L/(N+1); 
    for k:=2 to N do 
      h[k]:=k*h[1]; 
    //calculando as distâncias da origem da radiação para o alvo 
    // transmissividade atmosférica 
    // fluxo de calor para o nivel do chão 
    for j:=1 to (d2-d1+1) do 
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      begin 
        for k:=1 to N do 
          begin 
            r[j,k]:=sqrt(sqr(x[j])+sqr(h[k])); 
            ta[j,k]:=(1-0.0565*LN(r[j,k])); 
            qec[j,k]:=(P*ta[j,k])/(4*pi*sqr(r[j,k])); 
            qect[j]:= qect[j]+qec[j,k]; 
          end; 
      end; 
    // Calculando as coisas para y1; y2 
    for j:=1 to (d2-d1+1) do 
      begin 
        for k:=1 to N do 
          begin 
            r1[j,k]:=sqrt(sqr(x[j])+sqr(h[k]-y1)); 
            ta1[j,k]:=(1-0.0565*LN(r1[j,k])); 
            qec1[j,k]:=(P*ta1[j,k])/(4*pi*sqr(r1[j,k])); 
            qect1[j]:= qect1[j]+qec1[j,k]; 
 
            r2[j,k]:=sqrt(sqr(x[j])+sqr(h[k]-y2)); 
            ta2[j,k]:=(1-0.0565*LN(r2[j,k])); 
            qec2[j,k]:=(P*ta2[j,k])/(4*pi*sqr(r2[j,k])); 
            qect2[j]:= qect2[j]+qec2[j,k]; 
          end; 
      end; 
  end 
else 
begin 
if auxvent=0 then //sim vento 
  begin 
    xp[1]:=dx/(n+1);    // x dos pontos da chama 
    for k:=2 to N do 
      xp[k]:=k*xp[1]; 
 
    for k:=1 to N do    // altura dos pontos da chama inclinada 
      h[k]:= (dy/dx)*xp[k]; 
    //calculando as distâncias da origem da radiação para o alvo 
    // transmissividade atmosférica 
    // fluxo de calor para o nivel do chão 
    for j:=1 to (d2-d1+1) do 
      begin 
        for k:=1 to N do 
          begin 
            r[j,k]:=sqrt(sqr(x[j]-xp[k])+sqr(h[k])); 
            ta[j,k]:=(1-0.0565*LN(r[j,k])); 
            qec[j,k]:=(P*ta[j,k])/(4*pi*sqr(r[j,k])); 
            qect[j]:= qect[j]+qec[j,k]; 
          end; 
      end; 
 
    // 
    //Coordenada e energia na malha de pontos para mostrar visulamente 
    // 
    for y:=1 to 5 do    //P1 e P2 
    begin 
      for j:=1 to (d2-d1+1) do      // alvos 
        begin 
          for k:=1 to N do          //pontos na chama 
            begin 
              cpi[j,k]:=0; 
              rpi[j,k]:=0; 
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              tapi[j,k]:=0; 
              qecpi[j,k]:=0; 
            end; 
        end; 
      for j:=1 to (d2-d1+1) do      // alvos 
        begin 
          for k:=1 to N do          //pontos na chama 
            begin 
              cpi[j,k]:=sqrt(sqr(x[j]-xp[k])+ sqr(5*y)); 
              rpi[j,k]:=sqrt(sqr(h[k])+ sqr(cpi[j,k])); 
              tapi[j,k]:=(1-0.0565*LN(rpi[j,k])); 
              qecpi[j,k]:=(P*tapi[j,k])/(4*pi*sqr(rpi[j,k])); 
              qectpi[j,y]:= qectpi[j,y]+qecpi[j,k]; 
            end; 
        end; 
    end; 
    // coordenadas certas para p/ p4 
    for j:=1 to (d2-d1+1) do 
      negx[j]:= -x[j]; 
 
    for y:=1 to 6 do    //P4 e P3 
    begin 
      for j:=1 to (d2-d1+1) do      // alvos 
        begin 
          for k:=1 to N do          //pontos na chama 
            begin 
              cpiv[j,k]:=0; 
              rpiv[j,k]:=0; 
              tapiv[j,k]:=0; 
              qecpiv[j,k]:=0; 
            end; 
        end; 
      for j:=1 to (d2-d1+1) do      // alvos 
        begin 
          for k:=1 to N do          //pontos na chama 
            begin 
              cpiv[j,k]:=sqrt(sqr(negx[j]-xp[k])+ sqr(5*(y-1))); 
              rpiv[j,k]:=sqrt(sqr(h[k])+ sqr(cpiv[j,k])); 
              tapiv[j,k]:=(1-0.0565*LN(rpiv[j,k])); 
              qecpiv[j,k]:=(P*tapiv[j,k])/(4*pi*sqr(rpiv[j,k])); 
              qectpiv[j,y]:= qectpiv[j,y]+qecpiv[j,k]; 
            end; 
        end; 
    end; 
    // 
    // salvando os resultados em um arquivos txt 
    // 
    coordenadas:='coordenadas.txt'; 
    assignfile(naisco,coordenadas); 
    rewrite(naisco);   //P1 
    for y:=0 to 5 do 
      begin 
        for j:=1 to (d2-d1+1) do 
          begin 
            write(naisco,5*y); 
            write(naisco,x[j]:10:0); 
            if y=0 then 
              write(naisco,qect[j]:10:3) 
            else 
              write(naisco,qectpi[j,y]:10:3); 
            writeln(naisco); 
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          end; 
       // writeln(naisco); 
      end; 
     // closefile(naisco); 
    for y:=1 to 5 do   //P2 
      begin 
        for j:=1 to (d2-d1+1) do 
          begin 
            write(naisco,-5*y); 
            write(naisco,x[j]:10:0); 
            write(naisco,qectpi[j,y]:10:3); 
            writeln(naisco); 
          end; 
       // writeln(naisco); 
      end; 
    for y:=1 to 6 do   //P4 
      begin 
        for j:=1 to (d2-d1+1) do 
          begin 
            write(naisco,5*(y-1)); 
            write(naisco,negx[j]:10:0); 
            write(naisco,qectpiv[j,y]:10:3); 
            writeln(naisco); 
          end; 
       // writeln(naisco); 
      end; 
    for y:=2 to 6 do   //P3 
      begin 
        for j:=1 to (d2-d1+1) do 
          begin 
            write(naisco,-5*(y-1)); 
            write(naisco,negx[j]:10:0); 
            write(naisco,qectpiv[j,y]:10:3); 
            writeln(naisco); 
          end; 
       // writeln(naisco); 
      end; 
      closefile(naisco); 
 
  end; 
end; 
end; 
procedure WHAZAN(x:vetor); // calcula a energia pelo modelo de WAHAZAN 
var 
 N,j,K:integer; 
 P:real; 
 ta, ta1, ta2: array [1..100,1..5] of real; 
 xp,h: array [1..5] of real; 
 r,r1,r2:array[1..100,1..5] of real; 
begin 
  N:=5; // numero de pontos que a nuvem tera de radiação 
  P:=(Fr*Q)/N; 
  if auxvent=1 then //não vento 
    begin 
      //calculando a altura dos ponto ao longo da chama 
      h[1]:=L/(N+1); 
      for k:=2 to N do 
      h[k]:=k*h[1]; 
      //calculando as distâncias da origem da radiação para o alvo 
      // transmissividade atmosferica 
      // fluxo de calor 
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      for j:=1 to (d2-d1+1) do 
        begin 
          for k:=1 to N do 
            begin 
              r[j,k]:=sqrt(sqr(x[j])+sqr(h[k])); 
              ta[j,k]:=(1-0.0565*LN(r[j,k])); 
              qew[j,k]:=(P*ta[j,k])/(4*pi*sqr(r[j,k])); 
              qewt[j]:= qewt[j]+qew[j,k]; 
            end; 
        end; 
      //para os niveis de y e y 
      for j:=1 to (d2-d1+1) do 
        begin 
          for k:=1 to N do 
            begin 
              //y1 
              r1[j,k]:=sqrt(sqr(x[j])+sqr(h[k]-y1)); 
              ta1[j,k]:=(1-0.0565*LN(r1[j,k])); 
              qew1[j,k]:=(P*ta1[j,k])/(4*pi*sqr(r1[j,k])); 
              qewt1[j]:= qewt1[j]+qew1[j,k]; 
              //y2 
              r2[j,k]:=sqrt(sqr(x[j])+sqr(h[k]-y2)); 
              ta2[j,k]:=(1-0.0565*LN(r2[j,k])); 
              qew2[j,k]:=(P*ta2[j,k])/(4*pi*sqr(r2[j,k])); 
              qewt2[j]:= qewt2[j]+qew2[j,k]; 
            end; 
        end; 
    end 
  else 
    begin 
      if auxvent=0 then //sim vento 
        begin 
          xp[1]:=dx/(n+1);    // x dos pontos da chama 
          for k:=2 to N do 
            xp[k]:=k*xp[1]; 
 
          for k:=1 to N do    // altura dos pontos da chama inclinada 
            h[k]:= (dy/dx)*xp[k]; 
 
          //calculando as distâncias da origem da radiação para o alvo 
          // transmissividade atmosferica 
          // fluxo de calor 
          for j:=1 to (d2-d1+1) do 
            begin 
              for k:=1 to N do 
                begin 
                  r[j,k]:=sqrt(sqr(x[j]-xp[k])+sqr(h[k])); 
                  ta[j,k]:=(1-0.0565*LN(r[j,k])); 
                  qew[j,k]:=(P*ta[j,k])/(4*pi*sqr(r[j,k])); 
                  qewt[j]:= qewt[j]+qew[j,k]; 
                end; 
            end; 
          //para os niveis de y1 e y2 
          for j:=1 to (d2-d1+1) do 
            begin 
              for k:=1 to N do 
                begin 
                  //y1 
                  r1[j,k]:=sqrt(sqr(x[j]-xp[k])+sqr(h[k]-y1)); 
                  ta1[j,k]:=(1-0.0565*LN(r1[j,k])); 
                  qew1[j,k]:=(P*ta1[j,k])/(4*pi*sqr(r1[j,k])); 
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                  qewt1[j]:= qewt1[j]+qew1[j,k]; 
                  //y2 
                  r2[j,k]:=sqrt(sqr(x[j]-xp[k])+sqr(h[k]-y2)); 
                  ta2[j,k]:=(1-0.0565*LN(r2[j,k])); 
                  qew2[j,k]:=(P*ta2[j,k])/(4*pi*sqr(r2[j,k])); 
                  qewt2[j]:= qewt2[j]+qew2[j,k]; 
                end; 
            end; 
        end 
    end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 i,k:integer; 
 a,aux:real; 
begin 
          //lendo os dados de entrada 
  if dlgaux=1 then  // tenho as dimensões da chama 
    begin 
      m:=strtofloat(edit1.text); 
      Dc:=strtofloat(edit2.text); 
      L:=strtofloat(edit3.text); 
    end; 
  if dlgaux=0 then//calcu. dimen. da chama 
    begin 
      m:=strtofloat(edit1.text); 
      with form5 do 
        begin 
              d:=strtofloat(edit2.text); //orificio de saida 
              dg:=strtofloat(edit3.text); //densidade do gás 
        end; 
    end; 
  d1:=strtoint(edit4.text); 
  d2:=strtoint(edit5.text); 
  if auxvent= 1 then // não vento 
    begin 
      y1:=strtofloat(edit6.text); 
      y2:=strtofloat(edit7.text); 
    end 
  else 
    begin 
      if auxvent=0 then // sim vento 
        begin 
          y1:=0; 
          y2:=0; 
        end; 
    end; 
  Fr:=strtofloat(edit14.Text); 
  // calculando o fluxo de calor liberado Q=m.Hc 
  // calor de combustão dos gases Drysdale 
  // ctes do Hustad e Sonju 
if dlgaux=0 then//calcu. dimen. da chama 
begin 
  with form5 do 
        begin 
          if auxfr5=0 then// hustad e sonju >> combobox1 
            begin 
              if combobox1.ItemIndex=0 then  //metano 
                begin 
                  Hc:=50; 
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                  A:= 21; 
                  B:= 2.5; 
                end; 
              if combobox1.ItemIndex=1 then  //propano 
                begin 
                  Hc:=46.45; 
                  A:=27; //cte do metodo de Sonju 
                  B:=4; 
                end; 
            end; 
          if auxfr5=1 then // cook!!! >> combobox2 
            begin 
              if combobox2.ItemIndex=0 then  //metano 
                Hc:=50; 
              if combobox2.ItemIndex=1 then  //propano 
                Hc:=46.45; 
              if combobox2.ItemIndex=2 then  //Butano 
                Hc:=45.4; 
              if combobox2.ItemIndex=3 then  //Etano 
                Hc:=47.2; 
              if combobox2.ItemIndex=4 then  //LNG 
                Hc:=50; 
              if combobox2.ItemIndex=5 then  //LPG 
                Hc:=46; 
            end; 
        end; 
end; 
if dlgaux=1 then     //cook!!!! 
  begin 
    if combobox2.ItemIndex=0 then  //metano 
      Hc:=50; 
    if combobox2.ItemIndex=1 then  //propano 
      Hc:=46.45; 
    if combobox2.ItemIndex=2 then  //Butano 
      Hc:=45.4; 
    if combobox2.ItemIndex=3 then  //Etano 
      Hc:=47.2; 
    if combobox2.ItemIndex=4 then  //LNG 
      Hc:=50; 
    if combobox2.ItemIndex=5 then  //LPG 
      Hc:=46; 
  end; 
   Q:=Hc*m*1000; // Kj/s = kW 
 // 
 // calculando as dimensões da chama 
 // 
 if dlgaux= 0 then//calcu. dimen. da chama 
   Begin 
     with form5 do 
       begin 
         if auxfr5= 0 then //radiogroup1fr5.ItemIndex=0 then 
           begin 
             u:= (m/dg)*(4/(pi*sqr(d))); 
             Frn:= sqr(u)/(9.81*d); 
             if Frn>100000 then 
               ma:=0 
             else 
               ma:=0.2; 
             L:= d*A*(exp(LN(Frn)*ma)); 
             Dc:= d*B*(exp(LN(Frn)*ma)); 
           end; 
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         if auxfr5= 1 then //radiogroup1fr5.ItemIndex=1 then 
           begin 
             L:= 0.00326*(exp(ln(Q*1000)*(0.478))); 
             Dc:= 0.15911198*L; 
           end; 
       end; 
   end; 
  //calculo das coordenadas dos pontos que serão 
  //calculados a energia de radiação 
  k:=0; 
    For i:=1 to (d2-d1+1) do                                     
      Begin 
        x[i]:=i*10; 
 
       // x[i]:=d1+k; 
       // inc(k); 
      end; 
// mechendo com o vento 
if auxvent=0 then 
  begin 
    u:= (m/dg)*(4/(pi*sqr(d))); //veloc de saida do gás 
    Rvu:= vvent/u; 
    interpolar(Rvu); 
    //calculando os dx e dy da chama inclinada 
    dx:= eledx*L; 
    dy:= eledy*L; 
  end; 
  // 
  //esolhendo o modelo do trabalho 
  // 
  //if radioGroup1.ItemIndex=0 then 
          CilSolido(x);                                      
  //if radioGroup1.ItemIndex=1 then 
        Carter(x); 
  //if radioGroup1.ItemIndex=2 then 
        WHAZAN(x); 
   // salvando os resultados em um arquivos txt 
  // 
  exemplo:='resultados.txt'; 
  assignfile(naisex,exemplo); 
    rewrite(naisex); 
    for i:=1 to (d2-d1+1) do 
      begin 
      write(naisex,qe[i]:15:4); 
      writeln(naisex); 
      end; 
    writeln(naisex); 
    for i:=1 to (d2-d1+1) do 
      begin 
      write(naisex,qect[i]:15:4); 
      writeln(naisex); 
      end; 
    writeln(naisex); 
    for i:=1 to (d2-d1+1) do 
      begin 
      write(naisex,qewt[i]:15:4); 
      writeln(naisex); 
      end; 
  closefile(naisex); 


