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 RESUMO 

O grande crescimento do uso e, consequentemente, da rede de abastecimento de gás 

natural no Brasil e outros países, bem como a magnitude da natureza das possíveis 

consequências decorrentes de um acidente fazem com que seja necessário ter um eficiente 

gerenciamento para o correto controle e mitigação dos riscos, mantendo-os em níveis 

aceitáveis para a população e o meio-ambiente. Nesse sentido, o presente trabalho tem por 

objetivo aplicar um modelo de análise de risco em uma rede de distribuição de gás natural 

para o ordenamento em hierarquia de riscos de um conjunto de trechos de gasodutos, 

utilizando ferramentas de Decisão Multicritério e Teoria da Utilidade, através de um estudo 

de caso em uma rede localizada no Estado de Sergipe. A aplicação desse modelo de risco é de 

suma importância à medida que permitem as empresas e aos decisores responsáveis dispor de 

uma análise mais realista, possibilitando aos mesmos uma tomada de decisão mais estruturada 

e efetiva, baseada em um modelo que agrega a representação de suas preferências a uma 

abordagem quantitativa e multidimensional do risco. 

 

 

Palavras-chave:  análise de risco, gasoduto, sistema de distribuição de gás natural, Apoio 

Multicritéria à Decisão. 
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ABSTRACT 

The big growth in the use and, consequently, in the natural gas supply network in Brasil 

and other countries, as well as the magnitude of the nature of the possible consequences of an 

accident make an efficient management the accurate control and mitigation of accidental risk 

necessary, keeping it within acceptable limits for the population and the environment. 

Therein, this paper aims to apply an accident risk analysis model in natural gas distribution 

network in order to establish a risk hierarchy order in to a set of pipeline sections, by means of 

Multicriteria Decision and Utility Theory through a case study on a network located in the 

Sergipe State. The application of this model of risk analysis is of paramount importance, as 

they allow the companies and the in charge decision makers to have a more realistic view, 

making their decision-making more rational and effective, based on a model that aggregates 

the representation of their preference to a quantitative approach and multidimensional risk. 

 

 

Keywords: risk assessment, pipeline, distribution system of natural gas, Multicriteria 

Decision Aid. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gás natural é uma fonte de energia que vem apresentando significativo 

desenvolvimento nos últimos anos. A crise energética de 2001, causada pelo 

desabastecimento de água nas hidrelétricas, forçou o Brasil a diversificar a matriz energética 

com ênfase no uso do gás natural na matriz energética brasileira como matéria-prima para 

geração termoelétrica, como combustível industrial e veicular, e para uso comercial e 

residencial, entre outras aplicações. 

A descoberta de novas reservas nacionais, elevando o seu volume para 365 bilhões de 

m³ ao final de 2007 e a importação do gás da Bolívia, permitiram ao Brasil ampliar sua 

utilização nas últimas décadas, o que resultou em melhorias de eficiência energética e de 

qualidade do meio ambiente, uma vez que o gás natural é o menos poluente dos combustíveis 

fósseis (BEN, 2008). 

Segundo Prates et al. (2006), atualmente as perspectivas para o gás natural são 

extremamente otimistas, já que a demanda por combustíveis menos poluidores vem crescendo 

tanto para a indústria e comércio, bem como para geração termoelétrica. 

Podemos citar algumas vantagens do uso do gás natural em relação a outras fontes 

energéticas, que são (GASNET, 2009):  

 Segurança (não toxidade, limite de Inflamabilidade Inferior é alto, faixa estreita 

dos limites de inflamabilidade, não explosividade em área não confinada); 

 Qualidade (Baixo índice de compostos sulfurosos permite o contato direto com 

produtos e processos sem contaminá-los); 

 Flexibilidade (oferece uma ampla faixa de variação de potência em uma mesma 

instalação); 

 Independência (maior independência de espaço, das distâncias, dos meios de 

transporte, e das vulnerabilidades geopolíticas comparado a outras fontes de 

energias); 

 Diversificação de Origem (maior distribuição espacial comparado as outras 

fontes energética); 

 Disponibilidade (crescimento das reservas mundiais de gás natural); 

 Discrição (sistema de distribuição e transporte discreto, podendo ser 

subterrâneo); 
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 Economia (energia de custo baixo comparado a outras fontes energéticas); 

 Ecologia (ausência de compostos sulfurosos, baixo impacto acidental ao meio 

ambiente, combustão mais eficiente); 

Segundo Riva et al. (2006), o gás natural é ambientalmente melhor do que os outros 

combustíveis fósseis no estágio final de uso, e alcança melhores resultados até mesmo no 

ciclo completo do combustível, que vai da produção até o seu consumo final. 

Para o transporte do produto gás natural os gasodutos são os mais recomendados, pois é 

o meio mais viável e seguro de transporte a longas distâncias de produtos perigosos em 

grande volume, tanto no estado líquido (GLP, GNL, amônia, e outros) como no estado gasoso 

(GN, CO2, e etc.) (PAPADAKIS et al., 1999; FUKUSHIMA, 2000). 

Atualmente a Europa conta com mais de 120 mil quilômetros de extensão de gasodutos 

de transporte, e ainda conta com mais de um milhão de quilômetros de rede de distribuição 

(EGIG, 2008). Já nos Estados Unidos existe uma malha de aproximadamente 3,5 milhões de 

quilômetros de gasodutos, sendo 500 mil quilômetros de gasoduto de transporte e 3 milhões 

quilômetros de distribuição (DOT-USA, 2009).  

Entretanto, o Brasil mesmo com suas grandes dimensões, não possui uma significante 

malha de gasodutos como em outros países, ainda que necessite dos mesmos níveis de 

segurança e cuidado, pois as consequências podem ser catastróficas (ambiental, econômica e 

humana) em caso de um vazamento acidental. Pode-se citar, como exemplo, a tamanha 

interferência e possíveis consequências no gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), que nos seus 

2.590 quilômetros em território brasileiro, atravessa 17 municípios, que concentram cerca de 

38% da população do país e cerca de 63% do PIB nacional (ANP, 2009). 

Embora o transporte de substâncias perigosas através de gasodutos seja considerado 

pela literatura, um dos meios mais seguros, comparado ao transporte rodoviário e ferroviário, 

sua frequência de ocorrência de acidentes é baixa, mas as falhas ocorridas em gasodutos de 

gás natural podem gerar consequências catastróficas (PAPADAKIS, 2000; BRITO et al., 

2009; DZIUBINSKI et al., 2006; PAPADAKIS, 1999).  

Para se ter uma noção da grandeza das consequências de acidentes em gasodutos, será 

mostrada uma breve descrição de alguns acidentes ocorridos, mostrando suas principais 

causas e consequências advindas do acidente: 

 Louisiana, USA, 1965. Uma ruptura em um gasoduto de gás natural de 620 mm, 

perto de Natchitoches, matou 17 pessoas (SHIPILOV & MAY, 2006). 
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 Las Tejerias, Venezuela, 1993. Uma explosão de um gasoduto de gás natural 

ocorreu debaixo de uma estrada. A linha rompeu enquanto uma companhia de 

telefone estatal instalava cabos de fibras ópticas. Resultaram em 40 feridos e 50 

mortes (SKALAVOUNOS & RIGAS, 2006). 

 Índia, 1989. Ruptura de um gasoduto que transportava gás natural a uma pressão 

de 19,8 kgf/cm2 (19,3 atm) de uma estação de compressão a vários 

consumidores. Investigações determinaram que a ruptura foi devido a um 

extensivo processo de corrosão causado pelo contato dos dutos com ácidos 

provenientes de pilhas de chumbos armazenadas inadequadamente. O incêndio 

danificou edificações, duas pessoas morreram e seis sofreram queimaduras. 

(KHAN & ABBASI, 1999) 

 New Jersey, USA, 1994. Uma explosão de um gasoduto de gás natural enterrado 

sucedeu-se em uma cratera de 50 m de diâmetro e grandes chamas que podiam 

ser vistas mais de 80 km de distância. Resultou em 1 morte e 50 feridos. 

Investigações revelaram que o gasoduto sofre danos por trabalhos de escavação 

(SKALAVOUNOS & RIGAS, 2006). 

 Allentown, EUA, 1994. Um gasoduto de distribuição de gás natural de aço com 

2 polegadas de diâmetro foi atingido em um processo de escavação, a uma 

distância de metro e meio de um edifício. O gás penetrou no subsolo e migrou 

para os andares superiores e explodiu. Resultou em 1 fatalidade, 66 feridos e 5 

milhões de dólares em danos a propriedades. (NTSB, 2000); 

 Bridgeport, EUA, 1999. Um gasoduto de gás natural de 3/4 de polegadas e 

pressão de aproximadamente 2,5 kgf/cm2 foi atingido por uma pá escavadeira 

causando vazamento de gás. Tal vazamento migrou para prédios aos redores do 

gasoduto. Ocorreu um CVCE que provocou a destruição de 3 prédios, 3 mortes, 

6 feridos e danos materiais de um 1,4 milhões de dólares (NTSB, 2000). 

 Ghislenghien, Belgium, 2004. O gasoduto foi furado por trabalhadores da 

construção causando um vazamento de grande escala de metano. Uma explosão 

do gás seguido por um grande incêndio. Projetes da explosão foram encontrados 

dentro de uma distância de algumas centenas de metros do ponto de ignição. 

Resultou na fatalidade de 15 pessoas (WILKENING & BARALDI, 2007). 
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Segundo Papadakis (1999), as consequências do vazamento de gás podem ser estimadas 

em termos de perdas e danos do fogo. E a frequência de incidentes pode ser estimada em 

termos de maiores causas de consequências que são:  

 Interferência externa ou atividade de terceiros; 

 Corrosão; 

 Defeito de construção e falhas mecânicas ou de material; 

 Movimentação de solo ou perigos naturais em geral; 

 Erro operacional, e 

 Outros ou causas desconhecidas. 

A principal causa de incidentes em gasodutos de gás natural é a interferência externa, 

que na maioria das vezes é composta por atividades de terceiros. (PAPADAKIS, 2000). 

De acordo com De Cicco & Fantazzini (2003) apud Teixeira & Araujo (2007) é preciso 

tomar decisões corretas em termos de priorização e alocação de recursos para o 

monitoramento e redução do risco, portanto é necessária uma ordenação de acordo com sua 

natureza e relevância, pois todo risco envolve uma possibilidade de ganho ou uma chance de 

perda. 

Para Cleaver et al. (2001) é importante que os operadores de gasodutos tenham um 

entendimento das possíveis consequências de um vazamento acidental de gás, na ordem de 

auxiliar o gerenciamento de risco envolvido e para desenvolver códigos de leis e padrões 

apropriados para operações com gasoduto. Mas para isso é necessário ter um maior 

aprofundamento no conhecimento das características do gasoduto e do ambiente em volta 

dele. 

Segundo Brito & Almeida (2009), existem algumas limitações nos métodos tradicionais 

de análise de risco e avaliação de risco empregado em gasodutos. Estas abordagens não 

consideram a múltipla dimensão que os impactos de acidentes em gasodutos podem causar 

nos aspectos humanos, financeiros e ambientais circunvizinhos a ele. Outro ponto importante 

mencionado pelo mesmo autor, que é raramente explorado nos modelos tradicionais, é 

relacionado à incorporação das preferências e valores de julgamentos do decisor que gerencia 

os gasodutos. 
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1.1 Justificativa 

É devido ao fato do grande crescimento do uso do gás natural e, consequentemente o 

crescimento da rede de abastecimento de gás natural, tanto no Brasil como nos demais países, 

e também pela magnitude da natureza das possíveis consequências decorrentes de um 

acidente, que é preciso haver um eficiente gerenciamento de riscos para um correto controle e 

mitigação dos riscos, mantendo-os em níveis aceitáveis para a população e meio ambiente. 

Nesse sentido, a aplicação do modelo de risco apresentado nesse trabalho é de suma 

importância, à medida que permite às empresas e decisores responsáveis pela análise de riscos 

terem uma análise mais realista, que possibilita aos mesmos uma tomada de decisão mais 

estruturada e efetiva, baseada em um modelo que agrega a representação de suas preferências 

em uma abordagem quantitativa de risco que considera as consequências em conjunto com 

suas probabilidades de ocorrência.  

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como propósito, através de um estudo de caso, aplicar um modelo de 

análise de risco de acidentes em gasodutos de gás natural, utilizando ferramentas de Decisão 

Multicritério e Teoria da Utilidade, para ordenamento de um conjunto de trechos de gasodutos 

considerando uma hierarquia de riscos, com a finalidade de que ações de planejamento, 

gerenciamento, prevenção, mitigação, supervisão e manutenção sejam tomadas de maneira 

eficazmente orientada às necessidades de cada trecho relacionado ao duto por completo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para a consolidação do objetivo geral, faz-se necessária a execução das etapas 

pertinentes ao trabalho proposto. Portanto, os seguintes objetivos específicos são: 

 Realizar uma revisão de cunho conceitual sobre risco, e temas correlacionados 

ao trabalho, tais como: Tomada de Decisão, Apoio a Decisão Multicritério, Uso 

do conhecimento a priori e Sistema de Apoio a Decisão; 

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre os estudos de análise de riscos em 

gasodutos; 
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 Fazer uma contextualização do problema, apresentando alguns aspectos 

principais relacionados ao gás natural e suas redes de distribuição nacional e 

especificamente no Estado de Sergipe; 

 Revisar o modelo utilizado de decisão multicritério para análise de risco;  

 Aplicar o modelo em uma rede de distribuição de Gás Natural no Estado de 

Sergipe, ordenando os trechos selecionados em níveis de riscos e verificando sua 

aplicabilidade e possíveis entraves, ou melhorias no modelo proposto; 

 Apresentar uma análise dos resultados da aplicação do modelo numa situação 

real através de uma discussão sobre as dificuldades decorrentes da aplicação 

desta metodologia no ambiente empresarial da região. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O capítulo 1 apresenta uma introdução sobre o transporte de gás natural através de 

gasodutos, mostrando a importância do estudo da análise de risco nesse contexto. Destacam-

se, ainda, os objetivos específicos da elaboração deste trabalho. 

O capítulo 2 explora a questão da base conceitual, englobando questões relacionadas à 

Tomada de Decisão, Teoria da Decisão, Apoio à Decisão, Elicitação do conhecimento a 

Priori e Análise de risco, que fundamentam o modelo utilizado posteriormente. 

O capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica para contextualização do leitor a cerca 

da problemática, apresentando as características do produto gás natural e a perspectiva dos 

gasodutos no Brasil e no estado de Sergipe. Fechando esse capítulo será revisada, de forma 

abrangente, a literatura de análise de risco em gasodutos de gás natural, apresentando os 

principais estudos e seus resultados. 

O capítulo 4 apresenta, conjuntamente, o modelo utilizado para a análise de risco e sua 

aplicação em uma empresa de distribuição de gás natural. Começa-se pela descrição geral do 

modelo, e posteriormente, descrevem-se cada etapa do modelo e suas interações com o 

decisor, até o resultado final.  

O capítulo 5 apresenta uma discussão sobre o modelo aplicado, o procedimento de 

aplicação, principais entraves da aplicação, detalhamento do resultado e descrição detalhada 

das variáveis de entrada do modelo, definindo meios de obtenção e unidades utilizadas. Ainda 

nesse capítulo, é realizada uma análise de sensibilidade do modelo e as contribuições 

realizadas no Sistema de Apoio a Decisão. 
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Finalizando o capítulo 6 apresenta as conclusões do estudo e proposições para trabalhos 

futuros. 

Encontram-se no Anexo 1 os dados técnicos utilizados para a aplicação do modelo. No 

Anexo 2 está o resultado detalhado da análise de sensibilidade do modelo e no Anexo 3 

algumas telas do software utilizado para a aplicação do modelo. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Neste capítulo será abordada toda a revisão conceitual necessário para a consolidação 

do uso do modelo de decisão e sua aplicação em um estudo de caso analisado posteriormente. 

2.1 Tomada de Decisão 

Uma decisão precisa ser tomada em situações quando problemas com mais de uma 

alternativa para a solução são apresentados, mas mesmo no caso onde se tenha uma única 

possibilidade de ação a ser tomada é possível ter a escolha de fazer ou não essa ação, ou seja, 

tem-se uma decisão a ser tomada. Existem diversos tipos de decisão, que podem ser 

classificadas em simples ou complexas, e específicas ou estratégicas, resultando em 

consequências imediatas, de curto prazo, de longo prazo ou a combinação das formas 

anteriores (GOMES et al., 2006). 

Segundo Gomes et al. (2006), a tomada de decisão é um esforço para tentar resolver 

problemas de objetivos conflitantes que exigem uma relação de “melhor compromisso” entre 

objetivos para obter a melhor solução. 

Segundo Roy (1996), dentro da tomada de decisão existem diversos atores, que são as 

pessoas e as instituições que, baseadas nos seus valores, interesses e/ou preferências, intervém 

direta ou indiretamente na decisão. Os atores podem exercer diferentes papéis a depender do 

seu sistema de valores e da posição em relação ao processo decisório. Podem-se destacar dois 

principais grupos, os envolvidos diretamente e os envolvidos indiretamente: os stakeholders, 

pessoas com interesses diretos na decisão e, que vão intervir no processo decisório com o 

objetivo de direcioná-lo ou influenciá-lo de acordo com seus sistemas de valores e/ou 

preferências; e as terceiras partes, grupo de pessoas que não participam ativamente da 

tomada de decisão, mas que são afetadas por esta e cujos interesses devem ser considerados 

sempre que possível. 

Dentro do grupo de stakeholders, podem-se destacar duas categorias de atores: os 

decisores e os analistas. Os decisores influenciam o processo de decisão com seu sistema de 

valores e possuem a responsabilidade de assumir as consequências de uma dada decisão; e os 

analistas têm o papel de apoiar o processo decisório, sendo normalmente um especialista, 

facilitando os decisores a conseguirem respostas e esclarecendo as consequências das 

possíveis ações a serem tomadas (ROY, 1996; GOMES et. al, 2006). 
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Uma decisão complexa torna-se uma difícil tarefa, pois deve atender a múltiplos 

objetivos, geralmente conflitantes, e cujas consequências, frequentemente não são totalmente 

identificadas. Para isso, os decisores utilizam-se de parâmetros quantitativos e/ou qualitativos 

para a mensuração do problema, sendo necessário, em algumas situações, a incorporação de 

grande subjetividade nos parâmetros quantitativos. 

Um estudo detalhado do problema, através de teorias, métodos e técnicas de apoio a 

decisão, permite ao decisor determinar a estruturação de diferentes contextos (cenários) 

alternativos possíveis de ocorrência, formulando melhor o entendimento da natureza da 

problemática, sob diversos ângulos, e consequentemente o tratamento adequado dos 

problemas complexos. Dentre estes estudos, destacam-se as abordagem da Teoria da Decisão 

e do Apoio Multicritério a Decisão. 

2.1.1 Teoria da Decisão 

Para Souza (2005, p. 28): “uma boa decisão deve ser uma consequência lógica daquilo 

que se quer, daquilo que se sabe e daquilo que se pode fazer”. De tal modo que o decisor 

escolha uma ação de maneira a tornar as consequências as mais favoráveis possíveis para ele. 

A teoria da decisão é a formalização matemática desse paradigma. Ela permite a tomada 

de decisões racionais em situações de incerteza. A teoria baseia-se em hipóteses exaustivas 

sobre os estados do mundo, de experiências relativas a essas hipóteses, de um conjunto de 

ações permissivas e conjunto das consequências (perda ou ganho) decorrentes da execução 

dessas ações. Segundo Souza (2005), a teoria da decisão envolve os seguintes aspectos: 

1. Análise das informações passadas e presentes do sistema em estudo, com base 

nas informações objetivas e/ou subjetivas disponíveis; 

2. Elicitação das distribuições de probabilidade que modelem as incertezas; 

3. Elaboração de um modelo matemático que descreve o sistema e seu nível de 

revisão a um nível de precisão requisitada; 

4. Elicitação de preferências e valores dos decisores quanto à problemática; 

5. Identificação ou concepção das alternativas de ação que direcionam aos 

objetivos desejados; 

6. Combinação lógico-matemática das alternativas de ação, das utilidades e das 

probabilidades com o modelo matemático do sistema, objetivando identificar o 

melhor curso de ação para o decisor; 
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7. Execução da ação escolhida na etapa anterior; 

8. Reiteração ao primeiro passo e reinício do processo para correção de erros e 

distorções quanto aos dados, probabilidades, utilidades e alternativas de ação. 

Para a formulação de um problema de decisão é preciso o conhecimento de alguns 

elementos, que são (SOUZA, 2005): 

 Estados da natureza – são todos os estados da natureza, denotado por Θ = {θ}; 

 Ações – é o conjunto de alternativas ou ações a seguir, denotado por A = {a}; 

 Consequências (Bens, Payoffs) – é o resultado de certa ação a em certo estado θ, 

objetivam-se as consequências que interessam, sendo alguns delas mais 

desejadas do que as outras; 

 Observações – a depender da problemática não se pode observar o estado da 

natureza θ diretamente, então é possível trabalhar com dados (observações) de 

outras variáveis, quer guardem alguma relação com θ: esse conjunto de 

observações é denotado por χ = {x}; 

 Mecanismos Probabilísticos – mecanismos que modelam a incerteza que se 

manifesta de diversas formas nos elementos acima e nas relações entre eles 

dentre podem-se citar: 

o Função consequência – adotada uma ação, tem-se um mecanismo 

probabilístico que vai determinar uma consequência para o decisor. A 

função consequência é dada por P(p|θ,a), a probabilidade de ganhar o 

bem (consequência) p, dado que a natureza encontra-se no estado θ e o 

decisor adotou a ação a; 

o Distribuição a priori sobre os Estados da Natureza – é a determinação 

da distribuição de probabilidade a priori π(θ) através de dados objetivos 

colecionados sobre θ, ou através do conhecimento de um ou mais 

especialistas. O conjunto de todas as possíveis distribuições de 

probabilidade sobre Θ é denominado por Θ* = {π}; 

o Função de Verossimilhança – as observações χ = {x} guardam uma 

relação com os estados da natureza através de uma distribuição de 

probabilidade denotado por P(x|θ), que representa a probabilidade de se 

verificar a observação x dado que a natureza assumiu o estado θ; 
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2.1.2 Teoria da Utilidade 

Segundo Souza (2005), a Teoria da Utilidade trata daquilo que se quer, ou seja, trata do 

que o decisor quer. Ela dá ênfase nas preferências que o decisor tem em relação às 

consequências de possíveis ações. O objetivo da teoria da utilidade é desenvolver um modelo 

matemático que permita representar a desejabilidade do decisor pelos bens que poderá obter. 

Sendo assim, a idéia básica é quantificar essa desejabilidade, associando aos bens um valor 

que represente um critério de escolha por parte do decisor, ou seja, permite criar uma nova 

escala determinada de escala de utilidade, que estabelece um valor de utilidade para cada 

consequência.  

Uma grande contribuição nessa área foi dada por Von Neumann e Morgenstern (1947). 

O conceito utilidade é derivado a partir de determinados axiomas de comportamento e 

aplicável ao caso de escolhas em situações de risco. Para o aprofundamento na Teoria da 

Utilidade é preciso ter conhecimento dos seguintes conceitos (GOMES et al., 2006; SOUZA, 

2005): 

 Relações de Preferências Básicas: 

o P ~ Q: a consequência P é indiferente à consequência Q; 

o P   Q: a consequência P é preferível à consequência Q; 

o P   Q: a consequência Q é preferível à consequência P; 

 Conceito de loteria: [(P,p);(Q,1-p)] representa uma loteria entre as 

consequências P e Q, onde p é a probabilidade de obter a consequência P e 1-p é 

a probabilidade de obter a consequência Q. 

 Equivalente certo: é definido como uma quantidade de x para a qual o decisor 

seja indiferente entre uma loteria L e esta quantidade x, que é obtida com 

certeza. 























 ~^
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A Teoria da Utilidade obedece alguns axiomas citados abaixo e melhor abordados em 

Souza (2005), Keeney & Raiffa (1976) e Gomes et al. (2006): 

 Axioma da ordenabilidade: dadas consequências P e Q, pode-se dizer que PQ, 

ou P ~ Q ou PQ; 

 Axioma da transitividade: se P   Q e Q   R, então P   R. Já se P ~ Q e Q ~ R, 

então P ~ R. 
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 Axioma da continuidade: se PQR, então existe uma probabilidade p, 

0<p<1, tal que Q ~ [(P,p);(R,1-p)]; 

 Axioma da substitutibilidade: se P ~ Q, então [(P,p);(R,1-p)] ~ [ (Q,p);(R,1-p)]; 

 Axioma da redutibilidade: [((P,p);(R,1-p)],q);(Q,1-q)] ~[(P,pq);(Q,1-pq)]; 

Podendo apresentar a característica de monotonicidade, que é: Se PQ, λ > μ, então 

λP+(1-λ)Q   μP+(1-μ)Q; 

Respeitando os axiomas acima, uma função u é dita uma função utilidade se: 

a) u: Ƥ* R, ou seja, para toda distribuição P ∈ Ƥ* corresponde um número real 

u(P). 

b) Estes números reais atribuídos preservam a ordem no sentido de que 

   QuPuQP   e     QuPuQP ~ ; 

c) Existe linearidade:         QuPuQPu   11   

A solução de um problema de decisão não basta à determinação da função utilidade, 

envolve também a maximização do valor esperado da função utilidade, obtida através da 

própria função e da distribuição de probabilidade em relação à consequência considerada. 

O comportamento das preferências do decisor em relação ao risco pode ser determinado 

através do uso de loterias. O decisor pode assumir o comportamento de aversão, neutralidade 

e propensão ao risco. Caso o decisor assuma o perfil de aversão ao risco, então o decisor 

prefere o valor esperado de uma loteria do que à loteria, assim a utilidade do valor esperado é 

maior do que a utilidade do equivalente certo 
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xuExEu .  

Para um decisor neutro ao risco, ele fica indiferente ao valor esperado de uma loteria e à 

própria loteria, desta forma a utilidade do valor esperado é igual ao equivalente certo 









































 ~~

xuExEu . Já para um decisor com o perfil de propensão ao risco, prefere uma 

loteria a o valor esperado dela, então a utilidade do valor esperado é menor do que o seu 

equivalente certo 
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xuExEu (KEENEY & RAIFFA, 1976). 

As curvas de preferências podem assumir três comportamentos básicos, anteriormente 

mencionados, conforme a estrutura de preferências do decisor. As representações das curvas 

características para esses comportamentos ao risco, para uma função utilidade crescente é 
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mostrada na Figura 2.1, já para o caso de uma função utilidade decrescente é mostrada na 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.1 – Comportamento com relação ao risco para função utilidade crescente (Fonte: Adaptado de Keeney 

& Raiffa, 1976) 

 

Figura 2.2 – Comportamento com relação ao risco para função utilidade decrescente (Fonte: Adaptado de 

Keeney & Raiffa, 1976) 

2.2 Apoio à Decisão Multicritério 

Os modelos de Apoio à decisão multicritério objetivam construir modelos que permitem 

os juízos de múltiplos valores, associados a cada um dos critérios analisados pelos decisores 

(KEENEY & RAIFA, 1976).  Eles auxiliam o processo de decisão por meio da recomendação 

de ações ou cursos de ações que melhor correspondam às preferências desses decisores. Esses 

métodos proporcionam melhor entendimento de características inerentes do problema de 
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decisão, estimulam a participação dos decisores no processo de decisão e permitem uma 

plataforma para entendimento das percepções dos modelos de cenários realísticos, tornado-as 

mais explícitas, racionais e eficientes. (POHEKAR & RAMACHANDRAN, 2004) 

Segundo Gomes (1998) apud Lyra et al. (1999) estas metodologias são principalmente 

caracterizadas por:  

 Compreensão melhor do problema; 

 Possibilidade de diferentes formulações válidas para o problema; 

 Adoção de estruturas que representam parcialmente a comparabilidade entre 

alternativas relevantes no processo de tomada de decisão diante de problemas 

complexos que nem sempre se encaixam dentro de um perfeito formalismo. 

 Possibilidade de utilização de representações explícitas de uma estrutura de 

preferências, ao invés de representações numéricas definidas artificialmente. 

Na modelagem de um problema de decisão multicritério, diversas formulações de 

problemáticas podem ser consideradas. Segundo Roy (1996), elas distinguem-se em quatro 

problemáticas básicas: 

 Escolha (α): dado um conjunto de alternativas, o decisor precisa escolher um 

subconjunto, tão pequeno quanto possível, composto de alternativas que satisfaz 

os critérios impostos pelo decisor; 

 Classificação (β): consiste na formulação do problema na qual se distribua cada 

alternativa do conjunto de alternativas em categorias predefinidas; 

 Ordenação (γ): consiste em estabelecer uma ordem de preferência no conjunto 

de alternativas; 

 Descrição (δ): consiste na descrição formal e sistematizada das ações e suas 

consequências em termos quantitativos e qualitativos, ou a proposição de uma 

metodologia baseada no procedimento cognitivo.  

De acordo com Vincke (1992) apud Lyra et al. (1999) as metodologias de Apoio à 

Decisão Multicritério (inglês, MultiCriteria Decision Aid – MCDA) , subdividem-se em 2 

grandes famílias de abordagens: 

a) Abordagem da Escola Americana: agrega diferentes critérios em uma única 

função de síntese (por exemplo, MAUT, AHP); 
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b) Abordagem da Escola Francesa ou Européia: constrói uma relação de 

sobreclassificação que representa as preferências estabelecidas pelo decisor para 

auxiliar a solucionar o problema (por exemplo, ELECTRE, PROMÊTHÉE).  

Dentre as metodologias do MCDA, da escola americana, podemos destacar a teoria da 

Utilidade MultiAtributo – MAUT (em inglês, Multi-Atribute Utility Theory) que leva em 

consideração as preferências do decisor na forma da função utilidade que é definida sobre um 

conjunto de atributos. (POHEKAR & RAMACHANDRAN, 2004; ALMEIDA & COSTA, 

2003) 

2.2.1 Teoria da Utilidade Multiatributo - MAUT 

A Teoria da Utilidade Multiatributo é derivada da Teoria da Utilidade. Ela trata de 

problemas com múltiplos objetivos, geralmente com interesses conflitantes entre si, 

agregando os critérios por meio de uma única função de síntese. 

Dentre os métodos de Apoio à decisão multicritério, o MAUT é o único que recebe o 

nome de teoria, pois se tem toda uma base axiomática a ser confirmada na elicitação da 

estrutura de preferência do decisor. Embora possa ele também ser considerado um método 

quando a confirmação das relações entre a estrutura de preferência e as bases axiomáticas não 

são efetuadas totalmente, confirmando somente em alguns estágios do processo de análise 

(GOMES et al., 2006). 

Na Teoria da Utilidade Multiatributo as preferências do decisor são modeladas a fim de 

se obter uma função utilidade multiatributo, U(X,Y,Z), seguindo os mesmos conceitos da 

Teoria da Utilidade, adicionados com uma série de novos conceitos, como a independência 

em utilidade e a independência aditiva entre atributos. 

Pode-se alcançar a forma analítica da função utilidade multiatributo através da 

verificação de axiomas de independência, que a depender do caso pode facilitar a 

determinação da função final. Ou obter através de uma avaliação direta, através do conceito 

de loterias, semelhante ao caso da função utilidade unidimensional, diferenciando somente na 

multidimensionalidade do espaço consequência. 

A independência em utilidade determina a independência das preferências do decisor 

entre os atributos, podendo simplificar bastante os cálculos para obtenção da função utilidade 

multiatributo. Pode-se considerar um atributo independente de outro em utilidade quando as 

preferências condicionais para loterias no primeiro atributo não dependam de um nível 
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particular do outro atributo. Em alguns casos podem ocorrer também a independência mútua 

em utilidade entre dois atributos ou, ainda, que nenhum dos atributos seja independente em 

utilidade do outro. 

A independência aditiva entre atributos é determinada se, considerando o caso de 

somente dois atributos, duas loterias representadas por [(A;0,5);(C;0,5)] e [(B;0,5);(D;0,5)] 

(Figura 2.3) são indiferentes ou igualmente preferíveis para todo valor de (y,z). 

 

Figura 2.3 – Espaço consequência da função u(y,z) quando Y e Z são mutuamente independente em utilidade 

(Adaptado de Keeney, 1976) 

A função utilidade aditiva, dada pela expressão 2.1, é a forma típica bastante utilizada, 

ela é assumida quando a independência aditiva é observada entre os atributos. 

   



n

j

jj aukau
1

 (2.1) 

sendo  au  a função utilidade unidimensional da alternativa a e kj (com kj > 0) as constantes 

de escala relativa a esse atributo. 

 

2.3 Utilização do Conhecimento a Priori 

No contexto analisado, risco sobre gasodutos, em situações práticas torna-se difícil a 

obtenção de alguns dados, como por exemplo, a taxa de falha (λ) de alguns componentes do 

gasoduto, a taxa de vazamento do gasoduto, ou a probabilidade de ocorrência de um cenário 

acidental (θ). Neste tópico será abordado o uso do conhecimento do especialista para obter 

uma probabilidade a priori sobre θ. 

O conceito de probabilidade frequentista nem sempre pode ser aplicado, devido ao fato 

de que existem alguns eventos para os quais é impraticável observar a repetição dos mesmos, 

eventos raros como é o caso de acidentes em gasodutos, onde não é totalmente possível 
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estabelecer uma probabilidade com base em experiência passada, sem necessariamente se 

dispor de dados. A existência de dados sobre acidentes de gasodutos, no Brasil, é incompleta 

ou até mesmo inexistente. 

Desta forma, a experiência que um especialista apreende sobre a variável θ, pode ser 

utilizada sob forma de uma distribuição de probabilidade, chamada de distribuição a priori 

π(θ), que corresponde à descrição do conhecimento a priori do especialista sobre o estado da 

natureza representado pela variável analisada. 

O uso da probabilidade subjetiva, que contrasta a probabilidade frequentista que é 

baseada somente em acontecimentos de eventos, permite lidar não somente com eventos, mas 

também com proposições. Segundo Martz & Waller (1982), uma proposição é considerado 

como uma coleção de eventos que não pode ser interpretada por uma série de repetições de 

um experimento. 

O conhecimento a priori é expresso através da probabilidade a priori, também chamada 

de probabilidade subjetiva, π(θ), onde o θ representa o estado da natureza. A probabilidade 

subjetiva representa o grau de crença do especialista sobre a chance de ocorrer um 

determinado evento, ou seja, não há uma probabilidade certa, existe sim uma distribuição de 

probabilidade que se atribui para um evento, seguindo todos os postulados básicos da teoria 

da probabilidade. 

Foram demonstrados por Lindley (1965) e Savage (1954) apud Martz & Waller (1982), 

que o grau de crença possui significado no mundo prático e obedecem aos axiomas de 

probabilidade sugeridos pela noção frequentista. Savage (1954) considerou um método para 

obter numericamente o grau de crença baseado em dois conjuntos de elementos, chamados de 

estados e consequências.  

A probabilidade subjetiva alude-se ao grau de crença em uma proposição. Em um 

extremo tem-se Pr(A) = 1, se A é confiado ser verdadeiro; e no outro extremo tem-se Pr(A) = 

0, se A é confiado ser falso, assim os pontos no intervalo (0,1) expressam crenças 

intermediárias entre a Pr(A) = 1 e Pr(A) = 0, ou seja, verdadeiro e falso.  

Para tal elicitação será utilizado o método dos intervalos equiprováveis, encontrado em 

Raiffa (1970). Esse método é baseado nas subdivisões sucessivas de intervalos equiprováveis, 

ou seja, em percentis, através de entrevista com o especialista. Tal metodologia segue-se o 

seguinte procedimento de entrevista: 
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1. Expor o processo ao especialista de forma geral e advertir para o fato de que o 

objetivo consiste em estimar o valor mais provável para θ e não o seu valor real 

exato; 

2. Estabelecer uma faixa dos possíveis valores de θ. Definindo o valor mínimo de 

θ0,01 e o valor máximo θ0,99 esperados; 

3. Iniciar a subdivisão em intervalos equiprováveis, obtendo inicialmente o valor 

de θ0,5, para o qual F(θ0,5) = 0,5; 

4. Dividi-se o intervalo entre θ0,01 e θ0,5, obtendo o θ0,25, onde F(θ0,2,5) = 0,25; 

5. Dividi-se o intervalo entre θ0,5 e θ0,99, obtendo o θ0,75, onde F(θ0,75) = 0,75; 

6. Repetir o procedimento de divisão para os demais percentis (θ0,125, θ0,375, θ0,625, 

θ0,875), obtendo a Tabela 2.1 com os seguintes percentis: 

Tabela 2.1 – Percentis da elicitação do conhecimento a priori do especialista 

θ F(θ) 

θ0,01 0,01 

θ0,125 0,125 

Θ0,25 0,250 

θ0,375 0,375 

θ0,5 0,500 

θ0,625 0,625 

θ0,75 0,750 

θ0,875 0,875 

θ0,99 0,990 

 

7. Em etapa final, aplica-se um teste de consistência ao especialista, perguntando 

ao mesmo: Qual o intervalo é mais provável de θ acontecer, dentro ou fora do 

intervalo θ0,25 e θ0,75? A frente dessa pergunta tem-se somente três respostas: 

dentro, fora ou indiferente. Neste caso, a resposta correta seria indiferente, pois, 

caso houve consistência nos valores elicitados, a probabilidade de estar dentro 

ou fora é de 0,5. No caso do especialista responder a duas primeiras respostas, é 

preciso reavaliar os pontos com o especialista, pois está incoerente a resposta, ou 

seja, provavelmente houve alguma inconsistência. 

Uma vez determinados os pontos e verificado a consistências deles, procede-se uma 

análise estatística com o objetivo de ajustar os pontos a uma distribuição de probabilidade. 
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2.4 Sistema de Apoio à Decisão (SAD) 

Sistema de Apoio a Decisão (SAD) é uma ferramenta utilizada para fornecer suporte a 

um decisor a qualquer nível, em face de problemas semi-estruturados e não estruturados. Ele é 

composto por uma base de dados que gere o sistema, uma base de modelos que provê a 

capacidade de análise e o diálogo que permite a interface de comunicação entre o usuário e o 

sistema, conforme estrutura mostrada na Figura 2.4 (BIDGOLI, 1989 apud ALENCAR, 

2007). 

 

Base de Dados Base de Modelos 

 
Diálogo 

Usuários 

Ambiente 

 

Figura 2.4 – Arquitetura de SAD (Fonte: Adaptado de Bigdoli, 1989 apud Alencar, 2007) 

Os SAD são sistemas que auxiliam seus usuários na tomada de decisão. Podem ser 

utilizados em vários problemas decisórios como os de natureza industrial, política, econômica 

e social. Na maioria das vezes diversos aspectos, ou critérios, devem ser considerados 

simultaneamente com o intuito de identificar as opções mais satisfatórias (VINCKE, 1992 

apud CLERICUZI et al., 2006). 

Para o correto desempenho do SAD é necessário, além de uma correta estruturação, 

construção e interação dos seus componentes, a compreensão do decisor sobre a decisão e 

sobre o próprio SAD (COSTA et al., 2002 apud ALENCAR, 2007). O conhecimento e 

experiência acerca da problemática são compreendidos e aprendidos pelo usuário fora do 

SAD. O sistema, somente, permite que o usuário entenda melhor a decisão, porém o problema 

deve ser conhecido antes, sendo necessário o conhecimento de métodos de apoio à decisão e 

de sua correta utilização.  
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Lopes et al. (2009) propôs um SAD para análise de risco em gasodutos, que tem como 

principal objetivo apoiar o processo decisório relacionado à análise de riscos, considerando 

aspectos técnicos como a natureza estocástica e a variedade dos parâmetros de entrada, assim 

como os fatores relacionados ao processo de tomada de decisão na análise de risco, tais como 

a avaliação dos tradeoffs ligados à natureza multidimensional das consequências e a inclusão 

dos stakeholders envolvidos.  

Segundo os mesmos autores o problema de análise de risco em gasoduto, especialmente 

ao ser tratado sob enfoque da Teoria da Decisão, Teoria da Utilidade e Teoria da Utilidade 

Multiatributo (MAUT), requer um Sistema de Apoio a Decisão com um aporte computacional 

bastante rico em todos os seus níveis estruturais. Requer-se nesse contexto, uma abordagem 

que apresente flexibilidade, tanto ao desenho, construção da base de dados, base de modelos e 

de diálogo do SAD; que permite a comparação das condições e das diversas variáveis de 

entradas, pois se encontram no modelo características não-estruturadas e semi-estruturadas do 

problema. 

Ainda afirma o autor, que os benefícios advindos do uso de uma ferramenta da natureza 

do SAD são primordiais para o processo de decisão, pois tem grande potencial para ajudar na 

implementação do modelo de decisão, além de fornecer insights ao processo decisório durante 

a construção através da abordagem adaptativa do SAD. 

2.5 Análise de Risco 

Segundo Frosdick (1997), o conceito de risco, no século 17, tinha a idéia originada na 

matemática associada com “jogos de azar” (probabilidade), ou seja, o risco refere-se à 

probabilidade combinada com a magnitude da potencial perda ou ganho. No século 18, a idéia 

de risco como um conceito neutro levava em conta perdas e ganhos, ambos juntos. No século 

19, a idéia de risco emergia nos estudos econômicos. Já no século 20 tem-se a idéia que o 

conceito de risco progrediu para referir-se somente a resultados negativos em engenharia e 

ciência, com particular referência para os perigos (hazards) propostos pelo desenvolvimento 

nas indústrias de petróleo, químicas e nucleares.  

Para Fontanive & Kaskantzis (2005), o risco é a função da probabilidade ou da 

ocorrência de um acidente e da magnitude dos respectivos impactos. O cálculo de risco é um 

atrelamento dos resultados obtidos na fase de avaliação de frequência e consequência de cada 

cenário.  
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Outras acepções sobre o risco podem ser encontradas dentro do trabalho de Kirchhoff et 

al. (2005), na qual o autor Conway apud Canter & Knox (1990) define risco como a medida 

da probabilidade e severidade de efeitos adversos; Berger apud Canter & Knox (1990) define 

o termo como função da probabilidade de um evento acontecer e a magnitude ou severidade 

causada por esse evento; Allen et al. (1992) definem risco como a probabilidade de eventos 

indesejados acontecerem em um período específico ou em circunstâncias específicas causadas 

pela realização de um perigo específico, podendo ser expresso como uma frequência ou uma 

probabilidade, dependendo da circunstância; Suter (1993) define o termo como a 

probabilidade de um efeito danoso específico acontecer, ou como a relação entre a magnitude 

do efeito e sua probabilidade de ocorrência. 

Segundo a Society for Risk Analysis (SRA), o risco pode ser definido como o potencial 

de realização de consequências adversas e não esperadas à vida humana, à saúde, a 

propriedades ou ao ambiente, baseada normalmente no valor esperado da probabilidade 

condicional do evento ocorrer vezes a consequência do evento, dado que já ocorreu (SRA, 

2009). 

O risco humano pode ser representado por meio de duas maneiras, uma através do risco 

individual normalmente representado por curvas de “iso-risco”, e outra pelo risco social, 

representado através das curvas F-N. 

Segundo Leal & Facchin (2003) apud Fontanive & Kaskantzis (2005), o risco 

individual representa a probabilidade de morte de uma pessoa, que permanece 

permanentemente durante um ano num determinado ponto, devido à presença de perigo. 

O risco individual é estimado para um indivíduo mais exposto a um perigo, para um 

grupo de pessoas ou para uma média de indivíduos presentes na zona de efeito. Para um ou 

mais acidentes o risco individual tem diferentes valores (CETESB, 2001). 

Uma maneira de apresentação do risco individual é através dos contornos de risco 

individual, onde através de curvas pode-se apresentar à distribuição geográfica do risco em 

diferentes regiões (curva de iso-risco). O contorno de um determinado nível de risco 

individual apresenta a frequência esperada de um evento capaz de causar um dano num local 

específico. 

O risco social refere-se ao risco para um determinado número ou agrupamento de 

pessoas expostas aos danos de um ou mais acidentes. Representa o risco para uma 

comunidade presente na zona de influência de um acidente. Geralmente esta zona é 
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representada pela curva de número de frequência versus o número de fatalidades (curva F-N) 

(JO & AHN, 2005). 

Para se estimar o risco social num estudo de análise de risco é preciso obter algumas 

informações sobre a área em estudo, como: tipo de população (área urbana, rural, se possui 

hospitais, escolas nas vizinhanças, indústrias, estabelecimentos comerciais, etc.), número de 

pessoas expostas em diferentes horários (noite e dia) e a distribuição populacional na área e 

etc. Pois, só assim poderemos calcular o número de fatalidades e a frequência que esta 

comunidade esta exposta a um ou mais acidentes.  

Segundo Jo & Ahn (2005), para o caso específico de dutos de transporte de produtos 

perigosos, que tem o potencial de causar múltiplas fatalidades, o risco social é considerado 

geralmente mais importante do que o risco individual. 

Segundo Khan & Abbasi (1999), normalmente a probabilidade de fatalidade por 

acidentes são maiores durante o transporte de produtos químicos do que em uma instalação 

fixa. 

Srtuctt apud Frosdick (1997) fornece uma definição mais ampla de análise de risco e 

define a análise em sete estágios, como segue: 

 Avaliação Sistemática; 

 Identificação dos riscos;  

 Estimação dos riscos (frequência e consequências);  

 Estabelecimento de aceitabilidade e tolerabilidade dos níveis dos riscos; 

 Avaliação dos riscos (Os riscos são aceitáveis? Eles podem ser reduzidos e em 

que custo?); 

 Determinar se os riscos estão tão baixos como razoavelmente viável; 

 Determinar medidas de redução de riscos onde é apropriado. 

De acordo com Suchman (1961) apud Khan & Abbasi (1999) um evento pode ser 

classificado como um acidente se ele for inesperado, inevitável e não intencional. Um 

acidente em potencial só ocorre se medidas de prevenções por equipamentos e ações humanas 

falharem. E esse acidente só se desenvolve para um severo acidente se as medidas de 

mitigações falharem. 
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2.5.1 Identificação de Risco 

Para realizar a identificação de risco e, posteriormente, uma estimação do nível de 

riscos, os métodos qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo podem ser usados. Os métodos 

qualitativos são usados primeiro na verificação na concordância do nível de segurança com os 

princípios legais de regulamentação e padrões. Já os métodos semi-quantitativos são aplicados 

para identificar e selecionar os possíveis eventos de falha. As principais ferramentas para este 

fim são HAZOP, PHA e What IF.  

A identificação de um risco pode ser realizada de forma intuitiva. O Brainstorming é 

exemplo dessa técnica, nela envolve geração de idéias em grupo com a filosofia de que 

ninguém está errado. Embora de rápida e simples, falta uma abordagem sistemática de 

técnicas mais sofisticadas. 

Para caso específico dos gasodutos, é frequente a necessidade que a avaliação de risco 

seja feita usando técnicas quantitativas, que mensurem a probabilidade, baseados no conceito 

de risco. Segundo Dziubinski et al. (2006), a avaliação de risco quantitativa é uma complexa 

análise e seus cálculos necessitam de muitos modelos de simulação, particularmente na 

análise de efeitos físicos. 

2.5.1.1 HAZOP (Hazard and Operability Studies) 

O Hazard and Operability Studies – HAZOP é uma ferramenta bastante aplicada, ela é 

estruturada no exercício do brainstorming, em que um time multidisciplinar de especialistas 

sistematicamente considera cada item na instalação e operação. Investiga para descobrir todos 

os possíveis desvios das condições normais de operação, identificando as causas responsáveis 

por tais desvios e as respectivas consequências. Uma vez verificadas as causas e as 

consequências de cada tipo de desvio, procura-se propor medidas para eliminar ou controlar o 

perigo ou para sanar o problema de operabilidade da instalação. Essa técnica identifica tanto 

problemas que possam comprometer a segurança da instalação, como aqueles que possam 

causar perda de continuidade operacional da instalação ou perda de especificação do produto. 

(MCDERMID & PUMFREY, 1994) 

Segundo Frosdick (1997), uma grande vantagem na técnica HAZOP é o 

compartilhamento multidisciplinar de conhecimento e experiência do grupo, o que dá mais 

chance de sucesso na análise comparado a outras técnicas de análise, onde o analista é um 

indivíduo. 
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2.5.1.2 APP (Análise Preliminar de Perigo) 

A Análise Preliminar de Perigo (em inglês, Preliminary Hazard Analysis – PHA) é uma 

metodologia indutiva estruturada para identificar os potenciais perigos decorrentes da 

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

materiais perigosos. Esta metodologia procura examinar as maneiras pelas quais a energia ou 

o material de processo pode ser liberado de forma descontrolada, levantando, para cada um 

dos perigos identificados, as suas causas, os métodos de detecção disponíveis e os efeitos 

sobre os trabalhadores, a população circunvizinha e sobre o meio ambiente. Após, é feita uma 

avaliação qualitativa dos riscos associados, identificando-se, desta forma, aqueles que 

requerem priorização. Além disso, são sugeridas medidas preventivas e/ou mitigadoras dos 

riscos a fim de eliminar as causas ou reduzir as consequências dos cenários de acidente 

identificados (CLIFTON, 2005). 

2.5.1.3 What-If  

O procedimento What-If é uma técnica de análise geral, qualitativa, de risco cuja 

aplicação é bastante simples e útil para uma abordagem em primeira instância na detecção 

exaustiva de riscos, tanto na fase de processo, projeto ou pré-operacional. Sua finalidade é 

testar possíveis omissões em projetos, procedimentos e normas e ainda aferir comportamento, 

capacitação pessoal e etc. nos ambientes de trabalho, com o objetivo de proceder a 

identificação e tratamento de riscos (NOLAN, 1994). 

2.5.1.4 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

A Análise de Modos de Falha e Efeitos (Failure Modes and Effects Analysis – FMEA) é 

uma análise detalhada, podendo ser qualitativa ou quantitativa, que permite analisar as 

maneiras pelas quais um equipamento ou sistema podem falhar e os efeitos que poderão advir, 

estimando ainda as taxas de falha e propiciando o estabelecimento de mudanças e alternativas 

que possibilitem uma diminuição das probabilidades de falha, aumentando a confiabilidade do 

sistema (MOURA 2000). 
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2.5.1.5 ETA (Event Tree Analysis) 

A Análise de Árvore de Eventos (ETA) é uma técnica formal e indutiva de um 

sequenciamento lógico que retrata graficamente a combinação de eventos e circunstancias em 

uma ocorrência de um acidente. Começa inicialmente com o entendimento dos eventos até o 

resultado final (a consequência), cada ramo da árvore de eventos representa a ocorrência de 

um acidente. O procedimento geral para um ETA inclui as seguintes etapas (SKLAVOUNOS 

& RIGAS, 2006): 

 Determinação dos eventos iniciais que pode resultar em certo tipo de acidente; 

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

 Construção da Árvore de Evento levando em consideração a interação entre os 

fatores críticos e o evento inicial; 

 Designação e avaliação de resultantes eventos acidentais. 

2.5.2 Estimação dos Riscos 

Esta etapa é responsável pela integração das estimativas de probabilidades dos eventos 

com os valores das consequências. A estimação do risco resultará em uma medida de risco 

que auxiliará o especialista no gerenciamento dos riscos. Mas para isso é preciso determinar 

primeiro as probabilidades de ocorrência dos eventos identificados na etapa anterior e a 

estimação das consequências de um evento ou cenário indesejado. 

Segundo Frosdick (1997), alguns tipos de problemas podem surgir com a estimação dos 

riscos, que são: problemas com a confiabilidade dos dados, expressão do risco estimado e a 

disponibilidades de histórico de dados. 

A estimação das probabilidades dos eventos acidentais de eventos raros é difícil. Ela 

pode ser determinada através de três formas: por análise histórica em bancos de dados, ou in 

loco; pela elicitação do conhecimento e experiência do especialista ou pela combinação dos 

dois modos (KIRCHHOFF, 2004). 

É importante ressaltar que os dados de falha resultado pelos bancos de dados devem ser 

utilizados com bastante cuidado, pois diversos fatores podem influenciar nas taxas de falhas, 

tais como, os tipos de falhas, características dos sistemas envolvidos, condições ambientais, 

tipos de operações envolvidas, existência de normas dos procedimentos operacionais, entre 

outros. 
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Segundo Cornwell et al. (1989) apud Kirchhoff et al. (2005) alguns métodos podem 

reduzir as frequências das falhas, como:  

 Acesso restrito à faixa de servidão do gasoduto pode ser a única maneira real de 

se reduzir a probabilidade de intervenções de terceiros;  

 Uso de métodos que dificultam o acesso (por escavação) ao duto como: placas 

de concreto, utilização de tubos camisa (um tubo dentro de outro), faixas de 

aviso enterradas pouco acima do duto;  

 A seleção de materiais, design do gasoduto e controle de qualidade podem afetar 

a frequência de falhas em gasodutos devido a defeitos de materiais;  

 Composição do gás, seleção de materiais, desidratação do gás, uso de inibidores 

de corrosão, dutos revestidos e sistemas de proteção catódica podem afetar a 

taxa de corrosão dos dutos. 

E para Zúñiga-Gutiérrez et al. (2002) apud Kirchhoff et al. (2005), quatro fatores são 

influenciadores para causar danos aos gasodutos: 

 A densidade populacional, a possibilidade de a população local danificar o 

gasoduto, intencionalmente ou não, aumenta com a densidade populacional; 

 A atividade agrícola ao longo da rota do gasoduto aumenta a probabilidade de 

acidentes; 

 O comprimento e as curvas nas rotas aumentam os riscos de acidentes, e; 

 Quanto mais acidentada a topografia local maior a probabilidade de acidente. 

Para a estimação das consequências são analisadas as principais consequências 

decorrentes do desdobramento das hipóteses acidentais consideradas na etapa anterior, de 

modo a que se tenha uma visão global da magnitude dos efeitos adversos decorrentes de 

eventos indesejados. Tal estimação envolve o estudo do tipo, magnitude e comportamento do 

vazamento para que se possa melhor mensurar os danos causados por ele. 

As consequências de um evento podem ser quantificadas usando uma combinação de 

diversas técnicas matemáticas, computacionais ou julgamentos de valores de especialistas. 

2.5.3 Aceitabilidade e Tolerabilidade 

Tendo identificado o risco e estimado a probabilidade de ocorrer e suas consequências, 

a terceira etapa no processo de análise de risco é determinar a tolerabilidade e aceitabilidade 
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desse risco, que é a determinação do ponto a partir do qual um risco é considerado aceitável 

ou não.  

Segundo Kirchhoff & Dorverstein (2006) decidir sobre a aceitabilidade de risco 

estimado envolve primeiro a determinação da significância do risco. Uma análise comparativa 

de riscos requer o estabelecimento de níveis de aceitabilidade e não-aceitabilidade de risco 

(limites) para ser usado como um sistema de referência que permite comparações de diversas 

situações. Uma vez estabelecidos esses limites, requer uma discussão sobre a tolerância do 

risco, que depende de julgamentos subjetivos e pessoais sobre a percepção de risco. A 

percepção do risco aceitável versus não-aceitável varia significadamente de indivíduo para 

indivíduo, de comunidade para outra e especialmente entre as comunidades competentes (por 

exemplo, governos, organizações não-governamentais, instituições acadêmicas, e etc.). 

Existem diversas abordagens técnicas que abordam o conceito de tolerabilidade e 

aceitabilidade em diferentes âmbitos da engenharia, da economia, da ciência ambiental e da 

política. 

Uma das formas mais utilizadas é o critério de risco baseado na expectativa de 

fatalidades de um dado acidente. A principal vantagem desta abordagem é que o resultado 

pode ser facilmente expressado em forma matemática. Entretanto, tal abordagem também 

ignora outras dimensões de danos (por exemplo, danos não-fatais, danos a propriedades, perda 

monetária de produção, danos ao meio ambiente, danos psicológicos nas pessoas, 

consequências políticas e outros) que podem também ser considerados para permitir uma 

avaliação de risco significante. 

Melchers (2001) define uma abordagem pelo princípio de ALARP
1
 (Tão baixo como 

razoavelmente praticável), que trabalha com regiões de risco aceitáveis, inaceitáveis, 

negligenciáveis e razoavelmente praticáveis, como mostrado na Figura 2.5: 

                                                 

1 ALARP – As Low As Reasonably Practicable 
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Figura 2.5 – Níveis de Risco e ALARP  (Fonte: Melchers, 2001) 

O princípio ALARP determina três categorias de riscos (DERRICK, 2005): 

 Risco negligente: amplamente aceitado pela maioria das pessoas como eles vão 

cerca de sua vida quotidiana; 

 Risco tolerável: Nós preferimos não ter o risco, mas é tolerável, tendo em conta 

os benefícios obtidos por aceitá-lo. O custo em dinheiro ou em inconveniente é 

equilibrado com a escala de risco e de um compromisso, que é aceitável; 

 Risco Inaceitável: O risco é tão alto nível que não estamos dispostos a tolerá-la. 

As perdas superam largamente as eventuais vantagens da situação.  

Embora o princípio ALARP seja bastante aplicado e de fácil entendimento, essa 

abordagem pode apresentar-se inapropriada em alguns casos, devido à falta de um tratamento 

estruturado quanto à subjetividade na definição das regiões de riscos (MELCHERS, 2001).  

Outro método, bastante utilizado, de ajustar o nível de tolerabilidade de um risco é 

através das Curvas F-N. Entretanto, uma crítica ao uso das curvas F-N é que ele não inclui a 

aversão aos acidentes com múltiplas fatalidades. Por não distinguir entre uma instalação que 

tem um acidente que causa 100 mortes de uma instalação que tem 100 acidentes que causam 

somente uma morte no mesmo período de tempo, a curva F-N falha ao refletir a forte reação 

da sociedade para acidentes maiores que ocorrem ocasionalmente e uma pequena tolerância 

aos pequenos acidentes que ocorrem frequentemente (HIRST, 1998). 

Vários países têm adotado diferentes critérios para se julgar se um risco estimado está 

dentro dos padrões aceitáveis. No trabalho de Kirchhoff & Doberstein (2006) são 
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apresentados a comparação de alguns padrões adotados com relação aos riscos individuais e 

sociais de alguns países, conforme Figura 2.6 e Figura 2.7. 

 

Figura 2.6 – Critérios de aceitabilidade de risco individual usados em diversos países (A: Netherlands(planta 

nova); B: Netherlands (planta em operação); C: Venezuela; D: HSE-UK (grande instalações); E: HSE-

UK(pequenas instalações); F: Westem Australia EPA; G: Hong Kong; H: São Paulo(gasoduto); I:São 

Paulo(industrial))  (Fonte: Kirchhoff & Doberstein, 2006) 

 Quando a curva de risco encontra-se abaixo da linha tracejada (Figura 2.7), os riscos 

são considerados aceitáveis. Já acima da linha contínua, os riscos são considerados 

inaceitáveis, havendo ainda uma região central onde os riscos são considerados gerenciáveis, 

e que os riscos devem ser reduzidos tanto quanto praticável. Pode-se observar, na Figura 2.6, 

que os valores limite do risco individual para o Brasil nos riscos em dutos é inferior aos 

demais, tornando-o muito permissivo comparado aos demais países. Já para os valores 

adotados pela CETESB para a avaliação de aceitabilidade dos riscos sociais no Brasil, na 

Figura 2.7, são valores médios comparados às aceitabilidades dos demais países. 
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Figura 2.7 – Critério de aceitabilidade de risco social (curvas F-N) adotados por diversos países (Fonte: 

Adaptado de Kirchhoff & Doberstein, 2006) 

2.5.4 Medidas de Redução do Risco 

Determinado a tolerabilidade e aceitabilidade do risco, por fim, é necessário determinar 

medidas de redução de riscos onde é apropriado, conforme indicado pelas técnicas de 

aceitabilidade do risco. A redução de risco, segundo Derrick (2005), pode se dá pela 

prevenção ou mitigação. A redução do risco pela prevenção é consequência da redução da 

probabilidade do risco, que dentre varias alternativas, podemos citar algumas:  

 Segurança inerente, ou seja, remover o perigo; 

 Melhorar o projeto; 

 Prover redundância nos sistemas de controle; 

 Aumentar os equipamentos de inspeção; 

 Melhorar o treinamento das equipes de trabalho; 

 Rigoroso controle de fontes de ignição; 

 Programas de auditorias e pesquisas e outros. 

Já a redução do risco através da mitigação se dá pela redução da consequência do 

acidente, que podemos citar alguns procedimentos: 

 Aprimoramento de detecção de falhas e fogos; 
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 Implementação de efetivos planos de emergência, através de frequentes práticas 

e simulações de emergências; 

 Aumento de equipamentos fixos de combate ao fogo; 

 Adicionais válvulas de isolamento; 

 Espaçamento físico dos lugares, e outros. 

No contexto específico dos gasodutos, a redução de risco deve incluir medidas proativas 

de diversas atividades, tais como: controle de interferência de terceiros nos dutos, 

manutenções, inspeções, melhoramento na política do sistema de gerenciamento, de 

planejamento de emergências, fornecimento de informações ao público, planejamento do uso 

da terra e entre outras (PAPADAKIS, 2000). Outras medidas são citadas, também, por 

Papadakis (1999), que incluem: maior profundidade de enterramento dos dutos, limites das 

pressões de operação menores, aumento das espessuras das paredes dos dutos, garantia de 

distâncias mínimas entre estruturas e os gasodutos e etc. 

Ainda no contexto de transporte de gás natural por gasodutos, o Departamento de 

Transporte dos Estados Unidos indica como medidas adicionais de prevenção e mitigação a 

instalações de válvulas de desligamentos automáticas ou remotas de segmentos dos dutos, 

monitoramento computadorizado e sistema de detecção de falhas, troca de dutos com 

espessuras de paredes maiores, treinamento dos funcionários para os procedimentos de 

emergência e implementação de programas adicionais de inspeção e manutenção. Adiciona, 

ainda, a necessidade de uma central de banco de dados que forneça e colha informações de 

danos causados por interferências de terceiros, como dados de escavação, dados de acidentes, 

modos de falhas e outros.  

Também recomendam o desenvolvimento de um programa de participação pública, 

através de um sistema de central telefônica para relato de acidentes, notificações de 

escavações e outros serviços. Tratando de perigos externos, por exemplo, movimentos de 

terras, inundações, corrosões e outros, recomendam à empresa aumento na rondas de 

patrulhas, adicionais proteções externas, redução do stress externo e até a realocação da linha 

do duto para condições menos agressivas e seguras (CFR, 2003). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Uma vez explorada toda a base conceitual é preciso que o leitor se contextualize com a 

problemática e características específica do produto gás natural e a sua perspectivas no Brasil 

e no estado de Sergipe, onde será aplicado o estudo de caso. Ainda, neste capítulo, será feita 

uma revisão abrangente da literatura a cerca de modelos de análises de risco em gasodutos e 

suas principais contribuições. 

3.1 Gás natural 

3.1.1 Composição e Especificação 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, em estado gasoso à temperatura 

ambiente e pressão atmosférica normais, sendo encontrado em acumulações rochosas porosas 

marítimas ou terrestres, associado ou não ao petróleo. 

O gás associado é encontrado nos reservatórios de petróleo, dissolvido no óleo ou sob a 

forma de capa de gás do reservatório. Sua produção se dá conjuntamente com óleo, sendo 

separado durante o processo de produção e configurando-se em co-produto do petróleo. Já o 

gás não-associado encontra-se em reservatórios de hidrocarbonetos isoladamente ou com 

pequenas quantidades de óleo, sendo a produção comercial apenas do gás natural.  

Segundo ANP (2009), através da definição estabelecida na Lei nº 9.478/97, Gás Natural 

ou Gás é todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas 

normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo 

gases úmidos, secos, residuais e gases raros. 

A composição físico-química do gás natural varia de campo para campo, em função da 

matéria orgânica da qual é originário, bem como dos processos naturais a que foi submetido. 

Predominantemente, o gás natural é composto por metano e quantidades menores de etano, 

propano e outros hidrocarbonetos de maior peso molecular, apresentando ainda impurezas 

contaminantes, tais como nitrogênio, dióxido de carbono, água e compostos de enxofre.  

As especificações do gás natural, de origem nacional ou importada, a ser comercializado 

em todo o território nacional, são definidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, através da Resolução ANP Nº 16, DE 17.6.2008 - DOU 18.6.2008 

Regulamento Técnico ANP Nº 2/2008, como mostrado na Tabela 3.1 (ANP, 2008). 
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Tabela 3.1 – Tabela de especificação do Gás Natural (Fonte: Adaptado de ANP, 2008) 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE 

  Norte Nordeste 

Centro-

Oeste, 

Sudeste e 

Sul 

Poder calorífico superior kJ/ m³ 34.000 a 38.400 35.000 a 43.000 

 kWh/m³ 9,47 a 10,67 9,72 a 11,94 

Índice de Wobbe kJ/m³ 40.500 a 45.000 46.500 a 53.500 

Número de metano, mín.  (3) 65 

Metano, min. % mol. 68,0 85,0 

Etano, máx. % mol. 12,0 12,0 

Propano, máx. % mol. 3,0 6,0 

Butanos e mais pesados, 

máx. 

% mol. 1,5 3,0 

Oxigênio, máx. % mol. 0,8 0,5 

Inertes (N2+CO2), máx. % mol. 18,0 8,0 6,0 

CO2,máx. % mol. 3,0 

Enxofre Total, máx. mg/m3 70 

Gás Sulfídrico (H2S), máx. mg/m3 10 13 10 

Ponto de orvalho de água a 

1atm, máx. 

ºC -39 -39 -45 

Ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos a 4,5 MPa, 

máx. 

ºC 15 15 0 

Mercúrio, máx. µg/m³ anotar   

     

 

Uma importante característica de substâncias inflamáveis são os Limites de 

Inflamabilidade. O Limite Inferior de Inflamabilidade (LII) é a mínima concentração de gás 

que, misturada ao ar atmosférico, é capaz de provocar a combustão do produto, a partir do 

contato com uma fonte de ignição. Concentrações de gás abaixo do LII não são inflamáveis, 

pois, nesta condição, tem-se excesso de oxigênio e pequena quantidade do produto para a 

queima. Esta condição é chamada de "mistura pobre". 

Já o Limite Superior de Inflamabilidade (LSI) é a máxima concentração de gás que 

misturada ao ar atmosférico é capaz de provocar a combustão do produto, a partir de uma 

fonte de ignição. Concentrações de gás acima do LSI não são inflamáveis, pois, nesta 

condição, tem-se excesso de produto e pequena quantidade de oxigênio para que a combustão 

ocorra, é a chamada "mistura rica". Dessa forma, os gases ou vapores combustíveis só 

queimam quando sua percentagem em volume estiver entre os limites (inferior e superior) de 

inflamabilidade, que é a "mistura ideal" para a combustão. Os limites de inflamabilidade do 

gás natural são determinados pela Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Limites de inflamabilidade do gás natural e seus componentes (Fonte: GASNET, 2009) 

Combustível  Limite Inferior de Inflamabilidade  Limite Superior de Inflamabilidade  

Gás Natural  5,24 % Vol 17,24 % Vol 

Metano  5,30 % Vol 14,00 % Vol 

Etano  3,00 % Vol 12,50 % Vol 

Propano  2,20 % Vol 9,50 % Vol 

 

Segundo GASNET (2009), como o valor do Limite de Inflamabilidade Inferior é alto, 

então para atingir as condições de auto-sustentação da combustão se faz necessária uma 

quantidade significativa de gás natural em relação à quantidade total de ar em um ambiente. 

Assim, na ocorrência de um escapamento de gás natural em um ambiente fechado, as 

probabilidades de manutenção da combustão após a iniciação por uma fonte externa são muito 

reduzidas. Isto porque o gás é leve e se dissipa, dificultando atingir o limite de 

inflamabilidade inferior, e como também o limite inferior é elevado, afastam-se ainda mais as 

chances de ser atingido.  

Outra vantagem do gás natural é a faixa estreita dos Limites Inferior e Superior de 

Inflamabilidade, que embora seja difícil de alcançar o limite inferior de inflamabilidade em 

um vazamento de gás natural em ambiente fechado, e caso isso ocorra, a condição de diluição 

da mistura ar-gás natural que permite a auto-sustentação da combustão após um incitação 

inicial é rapidamente perdida, pois logo se atinge o limite superior de inflamabilidade e o gás 

natural torna-se diluente do ar. Dessa forma, verifica-se que a mistura ar-gás natural nas 

condições adequadas à combustão auto-sustentada é difícil de ocorrer.  

Outra característica importante dos combustíveis é o poder calorífico de queima. O 

poder calorífico do gás natural varia entre 8.021 Kcal/Nm
3
 e 10.707 Kcal/Nm

3
 com a 

densidade relativa ao ar variando de 0,58 até 0,79. O peso específico do gás natural 

(densidade) é inferior a 60% do peso especifico o ar, significando que ele tende a subir, não 

sendo possível o seu acúmulo ao nível do solo mesmo no caso de um grande vazamento. As 

principais características físico-químicas do gás natural são apresentadas na Tabela 3.3.  

Os componentes do gás natural são considerados asfixiantes simples. Este gás não 

possui efeito tóxico especifico, mas atua por expulsão de oxigênio. O efeito relativo à asfixia 

é proporcional à quantidade de oxigênio que o gás retira do ar que é aspirado, mas devido à 

menor densidade do gás do que o ar o risco de asfixia é grande em locais fechados. 
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Tabela 3.3 – Dados físico-químicos do gás natural distribuído (Fonte: GASNET, 2009) 

Aspectos Gás Natural 

Cor Incolor 

Odor Inodoro ou odorizado artificialmente 

Ponto de Ebulição -161,4 
o
C @ 760 mmHg (para metano puro)  

Ponto de Fusão -182,6 oC (para metano puro)  

Limite Superior de Inflamabilidade 17 % v/v  

Limite Inferior de Inflamabilidade 6,5 %  

Solubilidade - Água Solúvel (0,4 – 2 g/100g)  

Solubilidade – Solventes Orgânicos Solúvel  

Densidade 0,60 – 0,81 a 20°C  

Parte Volátil 100%  

Estabilidade Estável em condições normais de uso  

Ponto de Orvalho de água a 1atm Máx. -39°C  

 

Dentre os gases que compõem o gás natural, o etano e o metano são asfixiantes simples, 

não alterando em nada as propriedades toxicológicas do gás natural, pois sua participação 

majoritária na composição do gás natural é de 96%. O propano apesar de, por definição, ser 

um gás asfixiante e ter propriedades toxicológicas diferentes do metano e etano, não possui 

uma participação importante, pois só está presente na concentração de 0,4% da composição 

do gás natural.  

3.1.2 Histórico brasileiro do uso do gás natural 

Segundo Balanço Energético Nacional de 2008 (BEN, 2008), o Brasil nunca teve a 

tradição de gás canalizado. Iniciou-se no Rio de Janeiro, em 1851, com a implantação de 

iluminação a gás pela cidade, para isso foi necessário a construção de uma fábrica de gás no 

centro da cidade e a instalação de canalizações em perímetros determinados. Em 1854, criou-

se a primeira empresa deste setor, a Companhia de Iluminação a Gás, no Rio de Janeiro, que é 

hoje a Companhia Estadual de Gás (CEG). Dezoito anos depois, em 1872, foi criada a San 

Paulo Gas Company, atual Comgás. 

Atualmente, a participação do gás natural na matriz energética brasileira é 9,3% no ano 

base de 2007, o que é muito pouca, frente à média mundial de 20,1%. Por outro lado, é 

importante salientar que este combustível, vem aumentando sua participação na matriz 

energética brasileira, pois nos anos 70, representava 0,2% da matriz energética (BEN, 2008). 

No Brasil, até agosto de 1997, a Petrobrás tinha monopólio sobre a exploração de 

petróleo e gás, quando então foi aprovada a Lei 9.478 (Lei do Petróleo), que além de terminar 

com o monopólio, criou a Agencia Nacional de Petróleo (ANP). A Petrobrás teve como fonte 
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principal de negócios a exploração de campos produtores de petróleo, deixando em segundo 

plano o gás natural. Em 2007, a matriz energética brasileira, o petróleo e seus derivados 

tiveram uma participação de 33,6% frente aos 9,3% do gás natural (BEN, 2008). 

Atualmente as perspectivas para o gás natural são extremamente otimistas, já que a 

demanda por combustíveis menos poluidores vem crescendo tanto para a indústria e 

comércio, bem como para geração termoelétrica. No Brasil, o gás natural começou a ser usado 

modestamente por volta de 1940, com as descobertas de óleo e gás na Bahia, atendendo às 

indústrias localizadas no Recôncavo Baiano. Depois de alguns anos, as bacias do Recôncavo, 

Sergipe e Alagoas eram destinadas em sua totalidade para a fabricação de insumos industriais 

e combustíveis para a refinaria Landufos Alves e o Pólo Petroquímico de Camaçari (PRATES 

et al., 2006). 

O grande marco do gás natural ocorreu com a exploração da Bacia de Campo, no Estado 

do Rio de Janeiro, na década de 80. A exploração propiciou o aumento no uso do gás, 

triplicando a participação do gás natural na matriz energética brasileira, que era de 0,8% em 

1980, para 2,3% em 1990, segundo o Balanço Energético Nacional de 2001, do Ministério de 

Minas e Energia.   

No Brasil, grande volumes de gás natural foram importados com o inicio do 

funcionamento do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL). O contrato oficial entre Brasil e a 

Bolívia só aconteceu em setembro de 1996. O gasoduto entrou em funcionamento por 

completo (cerca de 2.590 km de gasodutos em solo brasileiro) no começo do ano de 2000. O 

gasoduto passa por 117 municípios dos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul – área que concentra 38% da população do Brasil e é 

responsável por cerca de 63% do PIB  (PRATES et al., 2006). 

Relacionado a questões ambientais o gás natural é muito menos poluente que o óleo 

combustível ou outro combustível fóssil. Trata-se de um combustível mais limpo e 

ecologicamente correto. A queima do gás natural emite uma quantidade menor de material 

particulado, pouco SO2 e menos CO, hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio, comparado a 

outras fontes de energia de combustíveis fosseis. Além disso, com relação à emissão de 

enxofre, o gás natural, em sua composição química, é quase isenta de enxofre. O enxofre é 

prejudicial ao meio ambiente, pois ele é um dos principais causadores da chuva ácida, 

provocando corrosão, danificando a vegetação e edificações, e ainda alterando o pH das águas 

do rios. 
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3.1.3 Cadeia produtiva do gás natural 

A Cadeia Produtiva do gás natural abrange uma série de etapas que vão desde a sua 

exploração e extração, em poços associados ou não, até a sua distribuição para os 

consumidores finais. Está dividida em cinco fases, segundo ANP (2009), que são: exploração, 

produção, processamento, transporte e distribuição.   

3.1.3.1  A Fase de Exploração 

A exploração, primeiro elo da indústria de petróleo e gás natural, está dividida 

basicamente em pesquisa e perfuração. A pesquisa levanta os diversos fatores que indicam a 

formação de grandes acumulações de hidrocarbonetos, tais como: presença de rochas 

geradoras responsáveis pela geração dos hidrocarbonetos; presença de rochas porosas e 

permeáveis que permitam receber os hidrocarbonetos em seus espaços vazios; presença de 

trapas que tenham capacidade de armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos; e rochas 

selantes que não deixam os hidrocarbonetos se perder na superfície, mostrado na Figura 3.1. 

Uma vez identificado todos estes fatores, é feita a perfuração do poço. 

 

Figura 3.1 – Localização e exploração do Gás Natural (Fonte: GASPISA, 2009) 

3.1.3.2 A Fase de Desenvolvimento e Produção 

Depois de confirmada a existência de petróleo e gás natural, inicia-se a fase de 

desenvolvimento e produção. Até este ponto as indústrias de petróleo e gás natural caminham 

juntas. Nas unidades de produção, parte do gás é utilizada como gás lift (Gás introduzido num 

poço, ou através de uma tubulação, para aliviar a coluna fluida e introduzir um fluxo de 
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produção do reservatório a fluir) para reduzir a densidade do petróleo facilitando sua extração 

e parte é re-injetada com duas finalidades: recuperação secundária (que aumenta a pressão 

interna do reservatório) ou armazenamento em poços de gás não associado. O restante pode 

ser: (i) consumido internamente na geração de eletricidade e vapor; (ii) queimado em flares, 

caso não haja infra-estrutura suficiente que permita seu aproveitamento e; (iii) escoada para 

Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) ou diretamente consumidas. 

3.1.3.3 A Fase do Processamento 

A parcela do gás natural produzida e conduzida através de gasodutos até as Unidades de 

Processamento de Gás Natural (UPGN) é tratada. Nestas UPGN's, ocorre a separação das 

frações mais leves do gás natural e obtêm-se o gás natural seco (metano e etano), o Gás 

Liquefeito de Petróleo - GLP (propano e butano) e a gasolina natural (pentano e superiores), 

conforme Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Esquema de uma Unidade de Processamento de Gás Natural (Fonte: GASPISA, 2009) 

3.1.3.4 A Fase do Transporte 

Das UPGN's, o gás seco pode ser transportado até os pontos de entrega para as 

companhias distribuidoras ou, eventualmente, diretamente a um grande consumidor. O 

transporte do gás natural pode ser feito: (i) por meio de dutos, forma convencional; (ii) em 

cilindros de alta pressão (como GNC - gás natural comprimido) e; (iii) no estado líquido 

(como GNL - gás natural liquefeito), pode ser transportado por meio de navios, barcaças e 

caminhões criogênicos, a -160ºC, e seu volume é reduzido em cerca de 600 vezes, facilitando 
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o armazenamento. Nesse caso, para ser utilizado, o gás deve ser revaporizado em 

equipamentos apropriados. 

3.1.3.5 A Fase de Distribuição 

A partir do transporte do gás natural, seja por quaisquer meios existentes, este 

energético pode ser comprado pelas concessionárias de distribuição estaduais e então vendido 

para os consumidores finais através dos ramais de distribuição. O gás natural pode ser 

utilizado de diversas formas. Desde a produção de calor e frio para o consumo industrial e 

residencial até a geração de eletricidade e a utilização como matéria-prima pela indústria de 

transformação. 

3.1.4 Vantagens e Utilizações do gás natural 

O gás natural apresenta diversas vantagens em relação aos demais combustíveis, 

principalmente no que se refere ao meio ambiente. O gás apresenta pequena porção de 

contaminantes em sua formulação. O seu processo de queima gera baixo teor de óxido de 

enxofre, oposto aos demais combustíveis fósseis, o que o torna isento da produção de 

particulados, tais como cinza e fuligem.  

Além disso, como ele é um gás leve, se dispersa na atmosfera mais rapidamente em 

casos de vazamentos sem a necessidade de indução mecânica, diminuindo o risco de 

acidentes. Bermann (2002) apud Praça (2003) ressalta que o uso do gás natural na 

substituição aos demais combustíveis fósseis, provoca uma grande redução nas emissões de 

gás carbônico (aproximadamente, 32% menos que o óleo combustível e 41% menos que os 

combustíveis sólidos como o carvão). 

Porém, ao ser comparado com fontes renováveis de energia, como, por exemplo, a 

energia nuclear e a energia hidrelétrica, o gás natural apresenta resultado inferior em termos 

de emissões gasosas que conduzem ao efeito estufa. No entanto, ele apresenta outras 

vantagens quando comparado à energia nuclear na geração de resíduos radioativos de alta 

periculosidade. Ainda, o gás natural não provoca grandes impactos relacionados à inundação 

de áreas florestais, ao re-assentamento de populações ou obstrução de áreas produtivas, como 

ocorre com as hidrelétricas (PRAÇA, 2003). 

O gás natural é usado como combustível para fornecimento de calor, geração de 

eletricidade e de força motriz; como matéria-prima nas indústrias siderúrgica, química, 
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petroquímica e de fertilizantes. Na área de transportes é utilizado como substituto do óleo 

diesel, gasolina e álcool. Tais fatores permitem a utilização quase irrestrita do produto em 

vários segmentos, atendendo as determinações ambientais e contribuindo de forma eficaz e 

eficiente no controle dos processos, segurança e qualidade.  

Cinco grupos principais de utilizações do gás natural podem ser identificados, que são: 

uso residencial, comercial, veicular, industrial e geração de energia, descritos a seguir 

(CTGAS, 2009; GASPISA, 2009). Na Tabela 3.4 é apresentado o número de clientes por 

segmento de utilização do gás natural: 

Tabela 3.4 – Número de Clientes por segmento do uso do Gás Natural em Março/2009 (Fonte: ABEGAS, 2009b) 

Clientes de Gás por Segmento Março/2009 

Industrial 2.550 

Automotivo (Posto de gás) 1.648 

Residencial 1.431.399 

Comercial 21.885 

Geração de Eletricidade 17 

Cogeração 45 

Outros (inclui GNC) 64 

TOTAL 1.457.586 

3.1.4.1 Domiciliar 

O gás natural é largamente utilizado em residências para aquecimento de chuveiros e 

acendimento de fogões, na substituição do uso do GLP. A escolha dele como combustível, no 

entanto, não se restringe a estes usos. Ele pode ser utilizado ainda para aquecer saunas, 

piscinas, lavadoras e secadoras de roupa, em sistemas de refrigeração, lareiras, aquecedores 

de ambiente e até para churrasqueiras. As companhias distribuidoras estaduais vêm ampliando 

suas redes, com investimentos expressivos em conversões e adaptações nas residências. 

3.1.4.2 Comercial 

Com aplicação semelhante ao setor residencial, o gás natural pode ser usado para 

climatização de ambientes, produção de água quente e cocção. Por isso, a variedade de 

usuários abrange desde hotéis a restaurantes, passando por hospitais, creches, lavanderias e 

escolas. Alguns edifícios comerciais de grande porte, como shopping, hospitais e 

universidades também podem adotar o ar condicionado central a gás natural. Também é 

utilizado em sistemas de refrigeração para obtenção de baixas temperaturas, adaptados para 
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câmaras frigoríficas ou geladeiras. Com isso, as instalações comerciais ganham flexibilidade e 

competitividade energética. 

3.1.4.3 Veicular 

O gás natural recebe o nome de "gás natural veicular" (GNV) ao substituir a gasolina e 

o diesel em automóveis, ônibus e caminhões, oferecendo vantagem no custo por quilômetro 

rodado. Como é seco, o gás natural não provoca resíduos de carbono nas partes internas do 

motor, aumentando a vida útil do motor e o intervalo de troca de óleo. Além disto, reduz 

significativamente os custos de manutenção. Mas o gás natural não gera apenas vantagens 

econômicas. Ele é também uma boa opção nos centros urbanos já que ajuda a diminuir a 

poluição ao emitir menor quantidade de poluentes que a queima da gasolina, álcool ou diesel. 

3.1.4.4    Industrial 

Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para fornecimento de calor, 

geração de eletricidade e de força motriz; como matéria-prima nos setores químicos e 

petroquímicos, principalmente para a produção de metanol, e de fertilizantes, para a produção 

de amônia e uréia. É usado ainda como redutor siderúrgico na fabricação de aço. O gás 

natural proporciona uma combustão limpa, isenta de agentes poluidores, ideais para processos 

que exigem a queima em contato direto com o produto final, como na indústria de cerâmica, 

fabricação de vidro e cimento.   

3.1.4.5 Geração de Energia 

A utilização de turbinas a gás para geração de eletricidade, combinada com a 

recuperação de calor para a produção de calor, é conhecida como cogeração. Também pode 

ser gerada energia através de motores a combustão interna e de células de combustíveis. Esse 

processo vem sendo utilizado por indústrias do mundo inteiro, devido à garantia de economia 

e segurança operacional. O Ministério de Minas e Energia criou o Programa Prioritário de 

Termeletricidade com a finalidade de aumentar e assegurar o abastecimento de energia no 

país e serão criadas 56 usinas termelétricas, com capacidade de produzir cerca de 20 mil MW. 
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3.1.5 Gasodutos de gás natural no Brasil 

Os gasodutos é a solução, mais amplamente, adotada para o transporte do gás natural no 

Brasil. Gasoduto é um duto para conduzir o gás natural, que nele é introduzido sob pressão, 

por meio de compressores o gás natural.  

Para viabilizar o incremento da posição do gás natural na matriz energética, a Petrobras 

desenvolveu as seguintes diretrizes, que auxiliam no crescimento do transporte, que são: 

interligar toda a região Nordeste, desde a Bahia até o Ceará; e ligar as regiões Sudeste e Sul 

(CTGAS, 2009). 

3.1.5.1 Gasodutos de transporte 

O aumento do mercado de gás natural depende da construção e ampliação da infra-

estrutura da rede de gasodutos, atividade ligada ao transporte e distribuição do produto final, 

que também é responsável por grande parte (cerca de 30% do custo) do custo final do produto 

(CECCHI, 2001; HAMEDI et al., 2009). A expansão da rede de transporte de gás natural no 

país pode ser analisada a partir da Tabela 3.5 e da Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Mapa dos gasodutos de transporte de gás natural na América do Sul (Fonte: CTGAS, 2009) 
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Tabela 3.5  – Descrição dos Gasodutos de Transporte em Operação (Fonte: Adaptado de PRATES et al., 2006) 

GASODUTO  ORIGEM  TÉRMINO  DIÂMETRO  COMPRIM.  CAPACIDADE  DATA DE  

(pol)  (km)  (mil m
3
/dia)  OPERAÇÃO  

1. Bolívia-Brasil       

Gasbol (trecho  Corumbá (MS) Guararema (SP)  32 a 24  1.418  30.000  1999  

brasileiro – SE)       

Gasbol (trecho  Paulínia (SP) Canoas (RS)  24 a 16  1.165  6.000  2000  

brasileiro – Sul)       

2. Malha Sudeste       

Gasduc  Macaé (RJ) D. Caxias (RJ)  16  182  4.000  1982  

Gasbel  D. Caxias (RJ) B. Horizonte (MG)  16  357  2.000  1996  

Gasvol  D. Caxias (RJ) Volta Redonda (RJ)  18  95  4.000  1986  

Gaspal  Volta Redonda (RJ) Mauá (SP)  22  325  4.000  1988  

Gasan  Mauá (SP) Cubatão (SP)  12  42  960  1993  

3. Espírito Santo       

Lagoa Parda-

Vitória  

Cacimbas (ES) Vitória (ES)  8  100  1.000  1986  

Gasvit  Serra (ES) Viana (ES)  8  46  660  1997  

4. Malha Nordeste       

Candeias-Aratu  Candeias (BA) Aratu (BA)  12  21  700  1970  

Santiago-Camaçari 

I  

Santiago (BA) Camaçari (BA)  14  33  1.000  1975  

Santiago-Camaçari 

II  

Santiago (BA) Camaçari (BA)  18  33  1.800  1992  

Candeias-Camaçari  Candeias (BA) Camaçari (BA)  12  37  600  1981  

Gaseb  Atalaia (SE) Catu (BA)  14  230  1.100  1974  

Gasalp  Pilar (AL) Cabo (PE)  12  204  2.000  2000  

Nordestão  Guamaré (RN) Cabo (PE)  12  424  850  1986  

Gasfor  Guamaré (RN) Pecém (CE)  12 e 10  384  800  1999  

Termopernambuco  Cabo (PE) UTETermope(PE)  16  12  2.200  2004  

Candeias-Dow  Candeias (BA) Aratu (BA)  14  16  2.700  2003  

Ramal Aracati  Aracati (CE) Aracati (CE)  4  7  35  2004  

Ramal  Pecém (CE) UTE Termof (CE)  10  1  1.700  2003  

Termofortaleza       

5. Outros       

Uruguaiana-Porto  Uruguaiana (RS) P. Alegre (RS)  24  50  2.800  2000  

Alegre       

Lateral Cuiabá  Cáceres (MT) Cuiabá (MT)  18  267  2.500  2001  

(trecho brasileiro)       

Urucu-Coari7  Urucu (AM) Coari (AM)  18  280  4.000  1998  

 

Como se percebe, pela Tabela 3.5, a infra-estrutura de transporte no Brasil é pouco 

desenvolvida e concentrada em alguns estados, principalmente quando se considera a 

magnitude do tamanho do país.  

No Brasil, o segmento do transporte e distribuição de gás natural possui diferentes 

instituições regulatórias. A regulação da atividade de transporte de gás natural cabe à Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Já a atividade de distribuição de 

gás é uma responsabilidade dos governos estaduais, que podem formar uma ou mais 

distribuidoras em seu território e realizar a concessão do serviço para uma empresa estatal ou 

privada, regulando sua atividade, conforme Figura 3.4 (ANP, 2002). 
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Figura 3.4 – Divisão da Cadeia Produtiva do Gás Natural  (Fonte: Adaptado de ANP, 2002) 

3.1.5.2 Gasodutos de Distribuição 

No Brasil, diferentemente do que ocorre em mercados onde a utilização de gás natural é 

bastante difundida, como por exemplo, a Europa e os EUA, em que a malha de distribuição é 

muito maior do que a rede de transporte, a malha de distribuição brasileira é somente duas 

vezes mais extensa do que a malha de transporte. Em 2005, a malha de distribuição de gás 

brasileira, com cerca de 12,9 mil km, está concentrada em poucos estados da Região Sudeste, 

notadamente no Rio de Janeiro e São Paulo, com cerca de 72% do total da malha de 

distribuição (PRATES et al., 2006). 

Nacionalmente, destacam-se as distribuidoras Comgás (SP) e CEG (RJ) que são as 

maiores do país em volume comercializado, número de clientes e extensão da rede de 

distribuição. Após as privatizações, os investimentos na ampliação das redes nesses dois 

estados foram expressivos na interiorização da rede e também nas capitais. 

Outro fato importante é que somente as distribuidoras Comgás (SP) e CEG (RJ) 

atendem de forma relevante os mercados residenciais e comerciais. Esses mercados 

demandam uma rede mais ramificada e normalmente são desenvolvidos pelas distribuidoras 

em um momento posterior ao da instalação inicial da rede, já que é difícil viabilizar uma rede 

de distribuição para atender somente a esses mercados.  
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As demais distribuidoras pelo país têm como foco nos mercados industriais, de geração 

elétrica e o mercado automotivo (Gás Natural Veicular – GNV). Nesses casos, a rede de 

distribuição em geral não é muito extensa e atende somente alguns clientes principais de 

grande porte, em distritos e áreas industriais. Na Figura 3.5 é mostrado o mapa de concessões 

de distribuição de gás natural. 

 

Figura 3.5 – Mapa de concessão das empresas distribuidoras de gás natural no Brasil  (Fonte: ABEGAS, 2009) 

Deve-se ressaltar, que no Brasil com uma frota de quase 1,6 milhão de automóveis 

movidos a gás natural veicular (GNV) é o terceiro lugar no ranking mundial do setor, atrás do 

Paquistão, com mais de 2 milhões de veículos, e da Argentina, com 1,71 milhão (ENERGIA, 

2009). No entanto, o recente crescimento desse mercado no país tem permitido que as redes 

cheguem a várias cidades do interior e estradas, motivando a ampliação das redes de 

distribuição de gás natural (ANP, 2003). 

Na Tabela 3.6, tem-se a extensão das redes de distribuição em cada estado no ano de 

2006. Deve-se notar que naquele ano, além das distribuidoras citadas existem também as 

seguintes distribuidoras, em fase pré-operacional: Cebgás (DF), Goiasgás (GO), Gaspisa (PI), 

Gasmar (MA), Cigas (AM), Rongas (RO) e Gasap (AP). 
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Tabela 3.6 – Redes de Distribuição de Gás Natural no Brasil (Fonte: Adaptado de PRATES et al., 2006) 

DISTRIBUIDORA ESTADO 
CONTROLE 

ACIONÁRIO 
VOLUME 

NÚMERO 

DE 

EXTENSÃO 

DA 

   
DISTRIBUÍDO 

(mil m
3
/dia) 

CLIENTES REDE (km) 

1. Região Sudeste       

Comgás  SP  BG (Reino Unido)  12.767  404.256  4.200  

Gás Natural SPS  SP  Gás Natural (Esp.)  1.073  7.230  872  

Gás Brasiliano  SP  ENI (Itália)  207  n.d.  178  

CEG  RJ  Gás Natural (Esp.)  5.158  606.766  3.502  

CEG-RIO  RJ  Gás Natural (Esp.)  3.431  1.500  544  

Gasmig  MG  Estado  1.484  169  336  

Petrobras Distribuidora  ES  Petrobras  1.114  n.d.  64  

2. Região Sul       

Compagás  PR  Estado  742  106  448  

SCGÁS  SC  Estado  1.422  74  612  

Sulgás  RS  Estado  2.589  83  400  

3. Região Nordeste       

Bahiagás  BA  Estado  3.363  144  450  

Sergás  SE  Estado  253  35  110  

Algás  AL  Estado  430  155  177  

Copergás  PE  Estado  1.695  89  267  

PBGÁS  PB  Estado  306  56  210  

Potigás  RN  Estado  356  53  205  

Cegás  CE  Estado  603  109  210  

4. Região Centro-

Oeste  

     

MSGAS  MS  Estado  1.099  10  128  

MTGAS  MT  Estado  345  1  n.d.  

 

Deve-se ressaltar que existem dois grandes obstáculos a novos investimentos em 

distribuição de gás em vários estados: o controle estatal das empresas distribuidoras, que 

dificulta a obtenção do financiamento necessário para a construção de redes de distribuição; e 

questões regulatórias, visto que vários contratos de concessão não fixam metas de expansão 

de rede e ainda condicionam o investimento em novos gasodutos a uma taxa de retorno muito 

elevada para um mercado desse tipo (PRATES et al., 2006). 

Outro fator importante é a falta de oferta do produto, em especial na Região Nordeste, 

onde atualmente diversas distribuidoras estão tendo que retardar investimentos por falta de 

gás para atender a potenciais clientes. Dentre todos esses fatores que se explica a pequena 

extensão da rede de distribuição de gás natural no Brasil (PRATES et al., 2006).  
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3.1.6 Gás Natural no Estado de Sergipe 

3.1.6.1 Estado de Sergipe 

O Estado de Sergipe é formado por 75 municípios e ocupa uma superfície de 

aproximadamente 21.910 quilômetros quadrados, o que corresponde a 0,26 % do território 

nacional e a 1,4 % da área da região nordeste, onde está inserido. Sua população é de 

1.939.426 habitantes com densidade demográfica de 89 habitantes por quilômetro quadrado, 

superior ao do nordeste (35 hab/km
2
) e do Brasil (23 hab/km

2
) (IBGE, 2007). 

A economia do Estado de Sergipe baseava-se, até o final dos anos 60, na produção 

agropecuária, especialmente cana-de-açúcar, algodão e coco. O setor secundário era composto 

por indústrias tradicionais e pouco dinâmicas, como as indústrias têxtil, alimentar e de 

beneficiamento agrícola. O setor terciário compunha-se de comércio múltiplo, regional e 

pulverizado, baseado em estabelecimentos de pequeno porte situados nos centros urbanos. 

3.1.6.2 Sergipe e o Petróleo 

As primeiras explorações de petróleo no Estado de Sergipe foram realizadas entre 1945 

e 1947. A Petrobrás iniciou as explorações de petróleo em Sergipe em 1961, descobrindo o 

campo de Riachuelo. Com as descobertas do campo de produção terrestre de Carmópolis, em 

1963, e do primeiro campo marítimo do Brasil, Guaricema, em 1968, grandes investimentos 

foram feitos no Estado de Sergipe. 

A exploração de petróleo e gás natural foi o setor que mais contribuiu para o 

crescimento do estado de Sergipe nas últimas quatro décadas. Em Sergipe existem cerca de 

1.200 poços de petróleo e gás natural em operação, resultando numa produção média de mais 

de 40 mil barris/dia de petróleo equivalente e aproximadamente 2.200 MIL m
3
/dia de gás 

natural. A descoberta de novos campos e o aperfeiçoamento das técnicas de recuperação tem 

mantido um patamar de reservas de petróleo e gás natural que dá sustentação à produção 

(FONSECA, 2003). 

A infra-estrutura de processamento e transporte de petróleo e gás natural é composto 

por (CECCHI, 2001):  

 Unidade de Processamento Atalaia (SE); 

 Unidade de Processamento Carmópolis (SE); 
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 Malha II; 

A Unidade de Processamento Atalaia, localizada no município de Aracaju, começou a 

operar em março de 1981. Entretanto, o dado mais antigo de operação data de fevereiro de 

1996, quando eram processados 2,78 milhões m³/dia de gás natural. Atualmente, a carga de 

gás processado é de 2,95 milhões m³/dia. 

Como produtos do processamento, obtêm-se 2,75 milhões m³/dia de gás industrial, 340 

t/dia de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), 180 m³/dia de gasolina natural e 180 m³/dia de 

condensado estabilizado. 

O fornecimento do gás natural para unidade de processamento é realizado pelo 

Gasoduto Norte, por onde é escoado o gás produzido nas regiões de Carmópolis, na 

plataforma marítima de Sergipe e no estado de Alagoas. 

Para o escoamento do gás industrial, a unidade interliga-se ao Gasoduto Sergipe-Bahia 

(GASEB) de 14”, ao Gasoduto Atalaia-Laranjeiras (GAL) de 14” para atendimento da Fábrica 

de Fertilizantes Nitrogenados e ao Gasoduto do Distrito Industrial de Aracaju (DIA) de 6”. 

O GLP é escoado por um duto de 4” e 500 metros de comprimento, para a Nacional Gás 

Butano, enquanto a gasolina natural e o condensado estabilizado são transferidos ao Terminal 

Marítimo de Carmópolis (TECARMO), para ser incorporado ao petróleo produzido pelas 

plataformas marítimas. 

A Unidade de Processamento Carmópolis localiza-se na cidade de Carmópolis e está 

capacitada a processar 300 mil m³/dia de gás natural, sendo igualmente alimentada pelo 

Gasoduto Norte. O perfil de operação da unidade estabelece a disponibilização de 274.958 

m
3
/dia de gás industrial e 25.042 m

3
/dia de GLP. 

O GNL (Gás Natural Liquefeito) produzido é totalmente injetado no petróleo produzido 

na região. Já o gás residual atende aos clientes internos (Sergás) e externos de Sergipe. 

A Malha II, que atende os Estados de Sergipe e Bahia, é formada por uma série de 

gasodutos. O Atalaia–Catu, o Santiago–Camaçari I, o Santiago–Camaçari II, o Candeias–

Camaçari e o Aratu–Camaçari. 

 Gasoduto Atalaia (SE) – Catu (BA): com extensão de 232 km, diâmetro de 

14” e capacidade de 1.103 mil m
3
/dia, atende os seguintes city gates:  Brahma – 

SE, Estância – SE e Catu – BA. No segundo semestre de 1999, movimentou 

1.051 mil m
3
/dia. 
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 Gasoduto Santiago (BA) – Camaçari I (BA): com extensão de 32 km, 

diâmetro de 14” e capacidade de 1.000 mil m
3
/dia, este gasoduto entrega gás 

natural nos city gates de Caboré – BA e Camaçari – BA. Paralelamente a este, 

foi construído o Gasoduto Santiago–Camaçari II para também atender a 

demanda do Pólo Petroquímico de Camaçari (BA). Este gasoduto também tem 

extensão de 32 km, diâmetro de 18” e capacidade de 1.800 mil m
3
/dia. No 

segundo semestre de 1999, o Gasoduto Santiago–Camaçari I movimentou 816 

mil m
3
/dia, enquanto o Gasoduto Santiago–Camaçari II movimentou 1.353 mil 

m
3
/dia. 

 Gasoduto Candeias (BA) – Camaçari (BA): construído também para atender 

as demandas do Pólo Petroquímico de Camaçari, com extensão de 37 km, 

diâmetro de 12” e capacidade de 1.000 mil m
3
/dia. Este gasoduto movimentou, 

no segundo semestre de 1999, um volume de 376 mil m
3
/dia. 

 Gasoduto Aratu (BA) – Camaçari (BA): possui extensão de 20 km, diâmetro 

de 10” e capacidade de 700 mil m
3
/dia. No segundo semestre de 1999, 

movimentou 73,20 mil m
3
/dia de gás natural. 

3.1.6.3 Sistema de distribuição de gás natural em Sergipe 

Em março de 1994, com a assinatura de contrato de concessão dos serviços públicos de 

distribuição de gás canalizado juntamente com o Estado de Sergipe, nos termos do artigo 25, 

parágrafo 2º da Constituição Federal, a SERGAS passou a deter, de forma exclusiva, por 50 

anos, os direitos de distribuição de gás natural canalizado no território do Estado de Sergipe 

(SERGAS, 2008). 

A Sergipe Gás S.A. - SERGAS - é uma sociedade de economia mista, integrante da 

administração indireta do Estado de Sergipe, vinculada à Secretaria de Estado da Infra-

Estrutura. Tem como acionistas o Estado de Sergipe, a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. e 

a Petrobras Gás S.A. - Gaspetro. A empresa foi criada com autorização da Lei Estadual n° 

3.305/93 e constituída em 27 de dezembro de 1993, com a assinatura do acordo de acionistas 

e da Ata de Constituição da empresa (SERGAS, 2008). 

Sua comercialização inicial, em 1995, foi de 40.000m
3
/dia, tendo como maior cliente a 

Cerâmica Santa Márcia S.A. – Samarsa. Em 1997, a empresa adquire novos e importantes 

clientes, a CVRD e a Brahma. Em 2000, a SERGÁS expande sua comercialização para a 
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cidade de Itaporanga D`Ajuda. Em 2001, com a grande vantagem econômica do GNV 

comparado à gasolina, permite a expansão da rede de fornecimento de gás veicular pela 

cidade de Aracaju. 

A SERGÁS investiu cerca de R$ 6.224.000,00 de recursos próprios, em 2005, na 

ampliação e melhoria da rede de gasoduto e aumento da oferta de Gás Natural para os 

seguimentos industrial, comercial, domiciliar e veicular, promovendo um acréscimo de 11% 

na extensão de sua rede instalada, que resultou no atendimento de postos de Gás Natural 

Veicular – GNV, nos Municípios de Carmópolis e São Cristóvão, bem como a construção de 

rede de gás canalizado nos bairros Jardins, Tramandaí, Treze de Julho, e Salgado Filho, e o 

início das obras para o atendimento do bairro Atalaia, em Aracaju. A par dessa ação e com a 

intermediação junto às distribuidoras de combustíveis, foi possível fazer com que o número 

de postos de distribuição de Gás Natural Veicular, em 2005, ter uma expansão de 50% 

(SERGAS, 2008). 

A ampliação da distribuição do gás nos bairros com maior concentração de 

condomínios residenciais em Aracaju propiciou um incremento de 213% no número de 

domicílios com atendimento do gás natural em 2005 e, finalmente, foram iniciadas ações 

visando à interiorização do gás natural na forma de Gás Natural Comprimido – GNC, nos 

Municípios de Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Tobias Barreto, Umbaúba e 

Lagarto.  

No segmento de Co-geração destaca-se o acordo com o Shopping Jardins, em 2006, 

para a implantação do primeiro projeto de co-geração a gás natural do Estado de Sergipe.
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3.2 Risco em Gasodutos 

Será abordada nessa seção uma revisão literária sobre os vários estudos de análises e 

avaliações de risco em gasodutos e assuntos correlacionados, abordados por diversos autores, 

e finalizando em alguns modelos que utilizam a abordagem multicritério.  

3.2.1 Análise de Risco em Gasodutos 

Segundo Kirchhoff (2004) e do relatório do EGIG (2008) a maioria dos gasodutos está 

enterrada a diferentes níveis de profundidade, com diferentes diâmetros e pressões, 

atravessando tanto área urbanas como rurais, de baixa ou alta densidade demográfica. Tal rede 

de gasoduto adiciona ao ambiente um perigo não existente antes da instalação dos mesmos, 

fazendo assim a necessidade do adequado gerenciamento do risco da região (SCHÄFER, 

2006 apud BRITO, 2007). 

Spadoni et al. (1995) desenvolveram um procedimento para avaliar o risco individual e 

social de transporte de materiais perigosos. O procedimento pode ser abrangido para 

transporte de trem e gasodutos com mudanças mínimas. O foco da avaliação dos riscos 

individuais e sociais tem atenção na modelagem da distribuição da população. 

Foi aplicado por Bonvicini et al., 1998 a Lógica Fuzzy para avaliar as incertezas que 

afetam a estimação dos riscos individuais e sociais para a avaliação de risco em gasodutos de 

transporte. Em seu estudo, os autores exploraram incertezas presentes na frequência de 

acidentes, no fluxo de vazamento, dinâmica das condições climáticas e na probabilidade das 

pessoas estarem expostas ao risco em ambientes fechados. 

Hopkins et al. (1999), baseados no pressuposto que todos os operadores de gasodutos 

necessitam demonstrar a segurança e continuamente checá-la, propuseram uma auditoria do 

risco em gasodutos (Simple Pipeline Risk Audit - SPRA) permitindo uma verificação dos 

parâmetros de projetos (por exemplo, identificação do gasoduto, rota, diâmetro); uma rápida e 

simples conferência (check) dos principais parâmetros de operação (por exemplo, pressão de 

operação, flutuações de pressão); avaliação da segurança do gasoduto comparando os valores 

de alguns parâmetros atuais com os valores propostos no projeto, desta forma identificando 

não conformidades e inadequações no projeto e na operação. 

Em seu trabalho, Cleaver et al. (2001) elaboraram um estudo sobre o comportamento do 

Jato de fogo (Jet fires) elaborando um modelo matemático que prediz o tamanho e a posição 
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da chama resultante de uma ruptura de gasoduto enterrado e, também mensura os níveis de 

radiação térmica ao redor de tais chamas, para que se tenha um entendimento das possíveis 

consequências de um vazamento acidental de gás. 

Existem diversas abordagens disponíveis para modelos de consequências para chamas 

que variam no seu grau de sofisticação (CLEAVER et al., 2001). A abordagem mais simples 

é formulada por modelos empíricos (COOK et al., 1987 apud CLEAVER et al., 2001; 

LOWESMITH et al., 1992 apud ibidem; CHAMBERLAIN, 1987 apud ibidem), que são 

baseados em correlações derivadas de dados experimentais. Tais modelos são amplamente 

aplicados para jatos e poças de fogo, mas são restritos a limitado range de aplicabilidade 

ditado pela extensão dos dados disponíveis.  

A Abordagem sofisticada pode ser aplicada para analisar as consequências do fogo com 

o uso de modelos com duas e três dimensões (FAIRWEATHER et al., 1992 apud CLEAVER 

et al., 2001; DIMITRADIS et al., 1995 apud ibidem), que normalmente envolve soluções 

numéricas de equações de dinâmica de fluido. Esses modelos têm ampla aplicabilidade e 

podem ser aplicados para uma variedade de cenários de vazamento com pequenas 

modificações, entretanto, eles requerem significantes recursos computacionais, tanto em 

termos de hardware como em tempo de processamento, e não podem ser usados para análises 

de consequências rotineiras. 

O modelo, proposto por Cleaver et al., 2001, foi validado pela comparação de dados 

experimentais obtidos por teste completos de ruptura de gasoduto, fornecido pela colaboração 

internacional entre companhias de gasoduto, demonstrando a desempenho do modelo para um 

âmbito de cenários realísticos.  

Crawley et al. (2003) examinaram os parâmetros chaves para a avaliação de risco em 

gasodutos de óleo e gás com particular referência à chama. Examinaram características de 

derramamento de diferentes fluidos. Também examinaram uma modelagem de consequências 

utilizando os parâmetros do tamanho da área de emissão de energia das chamas, dados de taxa 

de falhas, valores de consequências utilizando o programa Piper Alpha Fireball e dados 

estatísticos. Mostraram a grande complexidade das características de vazamento, e que 

gasodutos antigos distorcem as estatísticas da taxa de falha ou modos de falha. 

Park et al. (2004) desenvolveram um programa computacional que podem avaliar e 

gerenciar os riscos de um gasoduto de gás em uma cidade da Coréia. O fator risco foi 

expresso em termos de consequência e frequência, correlacionado com a perda. Os autores 
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elucidaram os possíveis incidentes pela análise de árvore de eventos, e estimaram as 

consequências em termos de perda material e danos do fogo, considerando o custo total por: 

custo de recuperação (manutenção), interrupção do fornecimento, perda de material (gás) 

vazado, ferimentos, lesões leves, fatalidades e danos as construções. A frequência dos 

incidentes foi estimada em termos das maiores causas dos acidentes, que são: escavação de 

terceiros, corrosão, defeitos de soldagem e movimento de terreno. Segundo os autores, o 

programa correlaciona o risco com o custo ajudando o operador a otimizar seus recursos. 

Zhu & Zou (2005) levaram em consideração a perda de propriedades como medida de 

risco, ou seja, denotaram o grau de risco do gasoduto pela expectativa de perda de bens. 

Classificaram os eventos que resulta em acidentes de gasodutos de acordo com o princípio de 

independência e partição em eventos pequenos e exclusivos. Ainda transformaram o problema 

de controle do risco em um problema de otimização. Para resolver o modelo, propuseram uma 

aproximação de um eficiente algoritmo genético baseado em problemas de restrição e 

concluíram que a aproximação do algoritmo genético é uma eficiente metodologia para 

modelo de controle de risco para gasodutos de gás natural. 

Yuhua & Datao (2005) analisaram as falhas de gasodutos de transporte de óleo e gás 

através de análise de árvore de falha. A árvore de falhas foi construída de acordo com dois 

modos de falha do gasoduto: furo e ruptura, conforme Figura 3.6. Os autores utilizaram 

análises qualitativas para determinar os conjuntos das árvores de falhas (15 conjuntos 

mínimos) e análise quantitativa para determinar a probabilidade do evento top e dos eventos 

básicos. Para superar a desvantagem de uma abordagem tradicional de análise de árvore de 

eventos, que trata as probabilidades como valores precisos, os autores propuseram uma nova 

abordagem que combina elicitação do especialista e teoria dos conjuntos fuzzy para 

determinar as probabilidades dos eventos. 

Heselwood & Philips (2006) abordaram uma avaliação de risco quantitativa baseada em 

matriz para avaliação de fatalidades. Dziubinski et al. (2006) propuseram uma avaliação de 

risco para o transporte de substâncias combustíveis através de longas distâncias de gasoduto. 
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Figura 3.6 – Esquemático da Análise de Árvore de Falhas (Fonte: Yuhua & Datao, 2005) 

Sklavounos & Rigas (2006) em seu estudo determinaram as distâncias seguras a partir 

de modelos de análises de consequências para o pior cenário acidental, que no caso, foi 

determinado ser o jato de fogo (Jet Fire). Para a análise das consequências levou-se em 

consideração também as condições de velocidade do vento e a radiação solar. No cálculo da 
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distância segura do jato de fogo em uma ruptura de um gás natural, considerando condições 

climáticas de estabilidade marcada por forte radiação térmica e baixa velocidade do vento 

considerando somente a pressão e o diâmetro do duto é mostrado na Figura 3.7 e Figura 3.8. 

Segundo os autores, a distância segura aumenta quando o diâmetro interno ou a pressão de 

operação do gasoduto aumenta. No entanto, a distância é mais sensível com o diâmetro do 

duto do que a pressão de operação do gasoduto. 

 

Figura 3.7 – Distância segura (m) dada pela pressão de operação e diâmetro do duto para o gasoduto de 50 

bar, assumindo estabilidade atmosférica, intensidade de radiação térmica de 1,5 kW/m2 e ruptura do duto 

(Fonte: Sklavounos & Rigas, 2006) 

 

Figura 3.8 – Distância segura (m) dada pela pressão de operação e diâmetro do duto para o gasoduto de 4 bar, 

assumindo estabilidade atmosférica, intensidade de radiação térmica de 1,5 kW/m2 e ruptura do duto  (Fonte: 

Sklavounos & Rigas, 2006) 

Em seu artigo Kirchhoff & Doberstein (2006) discutiram o uso da avaliação de risco 

para analisar a adequabilidade ambiental de um gasoduto de gás natural e destacaram as 
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ligações das análises de risco com a avaliação do impacto ambiental. Eles sustentam que se 

deve considerar o risco como critério fundamental para determinar a seleção de rota do 

gasoduto.  

Ainda ressaltam que o critério de aceitabilidade adotado pelo Estado de São Paula é 

bastante permissivo quando comparado a outros critérios utilizados em todo o mundo, então o 

Estado deve considerar a revisão do critério de aceitabilidade do risco para ser atualizado 

dentro dos padrões internacionais. Neste mesmo trabalho, os autores realizaram um estudo de 

caso que apresentavam os aspectos do processo de análise de risco no Estado de São Paulo 

para o estudo de rota alternativa e impacto ambiental relacionado a uma rota escolhida. 

Em um trabalho complementar ao anterior, Kirchhoff et al. (2007) discutiram as 

limitações e implicações de questões de gerenciamento ambiental proposto pela Licença 

Ambiental adotado pelo Estado de São Paulo. Ressaltam que no Brasil, a Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) é um essencial pré-condição para as atividades de Licença 

Ambiental, e tem sido a mais importante ferramenta requerida para o licenciamento de 

projetos. Em 1994, o Estado de São Paulo implementou um simplificado instrumento 

chamado de Relatório Ambiental Preliminar (RAP) para agilizar o processo de licenciamento 

de projetos.   

Um estudo de caso foi utilizado para discutir os aspectos positivos e negativos com 

respeito às questões técnicas, institucional e legal do RAP em um gasoduto de alta pressão 

entre as cidades de São Carlos e Porto Ferreira, que se encontra enterrado com 200 mm de 

diâmetro de aço, composto de uma rede de 54,8 km de comprimento ao todo, operando com 

uma pressão de 35 bar.  

Kirchhoff et al. (2007) concluíram que o processo de Licença Ambiental em São Paulo 

não deve somente utilizar o RAP como entrada para realizar decisões, mesmo porque o RAP 

não garante que a atividade é ambientalmente correta, não se dirige a questões de localização 

ou comparação de alternativas de rotas, e questões de avaliação de risco não são consideradas 

no primeiro estágio de avaliação.  

Segundo os autores Kirchhoff et al. (2007), os trechos que apresentam altos riscos no 

sistema de gasoduto são relativamente fáceis de identificar, tais como áreas que tem históricos 

de falhas, materiais que tende a falhar, e áreas com maior densidade populacional. O potencial 

dano para terceiros é fortemente relacionado ao nível de presença das atividades vizinhas. 

Tais danos podem ocorrer através de atividades, tais como, instalação e manutenção de 



Capítulo 3 Revisão Bibliográfica 
 

57 

 

serviços públicos; e serviços dentro de casa, como construção de piscinas, muros, diques e 

outros.  

Wilkening & Baraldi (2007) vêem a importância, do ponto de vista de segurança, 

comparar os gasodutos de hidrogênio com os gasodutos de gás natural, pois este está mais 

bem estabelecido atualmente. Para isso foi necessário um estudo aprofundado sobre as 

características dos gasodutos de gás natural.  

Os autores utilizaram uma ferramenta CFD (Computational Fluid Dynamics) para 

investigar os efeitos de diferentes propriedades do hidrogênio e do metano no processo de 

dispersão. Essa ferramenta permite estudar a influência de diferentes cenários de vazamento, 

configurações geométricas e condições atmosféricas. Ressaltam que devido à flutuabilidade e 

maior velocidade de escapamento do hidrogênio, a nuvem de hidrogênio está mais acima do 

nível do solo do que a nuvem de metano, diminuindo a probabilidade de ignição e reduzindo a 

velocidade da chama devido a obstáculos no caso de uma ignição. 

Em seu estudo, Wilkening & Baraldi (2007) descreveram o comportamento do gás 

metano em um vazamento acidental de um gasoduto em dois cenários, com e sem a presença 

de vento. Em um vazamento acidental é formado sobre o furo uma expansão do gás em jato. 

Esse jato tem grande força para se infiltrar por completo pelo ambiente, como mostrado pelas 

linhas de aerodinâmica do metano, mostrado na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Curso do fluido depois de 1 s do vazamento de alta pressão de um gasoduto. Vento de 10 m/s 

soprando da esquerda para a direita. Linha em cinza representa o gasoduto enterrado (Fonte: Wilkening & 

Baraldi, 2007) 

 Wilkening & Baraldi (2007) ressaltam que o jato de gás pode alcançar mais do que 

40m de altura, mas essa altura é uma superestimação da análise 2-D da ferramenta e que é 

menor devido ao atrito entre o jato e o ambiente. Junto ao jato de fogo são formadas duas 



Capítulo 3 Revisão Bibliográfica 
 

58 

 

regiões de recirculação causando grande carreamento. Este é o maior mecanismo de mistura 

entre o metano vazado e o ar do ambiente. Na Figura 3.10 é mostrado o volume de 

concentração de metano depois de 7,5 s do vazamento começado. Neste tempo o jato já 

alcançou máxima altura, e sua impulsão não é suficiente para subir mais e a corrente é 

direcionado pelo vento e pela flutuabilidade.  

 

Figura 3.10 – Volume de concentração de Metano depois de 7,5 s do início do vazamento do gasoduto de alta-

pressão e presença de vento de 10 m/s da esquerda para a direita. Linha vermelha para o gasoduto enterrado 

(Fonte: Wilkening & Baraldi, 2007)  

Dentro das recirculações podem ter grandes quantidades de metano que podem gerar 

zonas de “armadilhas”, como mostrado na edificação da esquerda. Ainda que a concentração 

de metano esteja na região próxima dos 10 vol.%, ela está dentro dos limites de 

inflamabilidade, que para o metano é 5,3 a 15% no ar. Em muitas outras regiões a mistura não 

é inflamável, pois a concentração do metano está abaixo ou acima dos limites de 

inflamabilidade. Devido à presença do vento, grande quantidade de metano é transportada na 

direção do vento (na direção da direita). O vento também tem um efeito estabilizante no jato: 

a grande zona de recirculação acima da edificação fica sempre na lateral direita, como se opõe 

ao caso sem vento quando estas regiões oscilam de um lado para o outro. No caso com vento, 

a condições dentro dos domínios de cálculos são quase constantes nos cálculos para o 

domínio deste tempo (7,5 s). 

Para um segundo cenário é levado em consideração à ausência de vento. Na Figura 3.11 

é mostrado o volume de concentração de metano 30 segundos depois de o vazamento ter 

começado. Por causa da falta de vento, o metano não é tão transportado para as laterais como 

em outros casos. Neste caso as forças de flutuabilidade são mais importantes do que no caso 

com a presença de vento. Além disso, sem vento o jato desenvolve a sua própria recirculação, 
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que permite formar algumas “armadilhas” próximas a edificações. Com ausência de vento, a 

força estabilizadora que direciona o jato para uma inclinação não existe, fazendo com que a 

inclinação do vento mude de um lado para o outro o tempo todo (compare a Figura 3.11 e a 

Figura 3.12-direita). Consequentemente, a distribuição da concentração muda com o tempo 

em grande escala. Na Figura 3.12 as regiões fora dos limites de inflamabilidade são 

destacadas em azul para ambos os casos com vento e sem vento.  

 
Figura 3.11 – Volume de concentração do Metano depois de 30 s do início do vazamento de um gasoduto de 

alta-pressão sem a presença de vento (Fonte: Wilkening & Baraldi, 2007) 

 
Figura 3.12 – Concentração molar de metano com a presença de vento (esquerda) e sem-vento (direita) depois, 

em ambos os casos, de 7,5 s do início do vazamento de um gasoduto de alta-pressão. Somente regiões com 

concentrações dentro dos limites de inflamabilidade são mostradas entre 5,3% e 15%. Todas as outras 

concentrações são consideradas fora das regiões de inflamabilidade (Fonte: Wilkening & Baraldi, 2007) 

As misturas inflamáveis podem ser observadas em duas regiões: dentro de um caminho 

estreito entre a mistura rica em jato e lado de fora da mistura fraca, e em diversas zonas de 

recirculação (ver Figura 3.12).  

Segundo Wilkening & Baraldi (2007), devido à estreita faixa de inflamabilidade do 

metano, a maioria do gás vazado está fora dos limites de inflamabilidade. Mas como as zonas 

de recirculação são mais estáveis e a área de mistura de produto inflamável é grande, a 
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probabilidade de uma ignição causando um grande incêndio ou mesmo uma explosão é 

grande em casos com presença de ventos do que sem a presença de vento. 

Segundo Zhang & Shao (2008), a avaliação da confiabilidade de gasodutos é necessária 

para a prevenção do risco e para almejar um método eficaz de análise de risco.  Alguns países 

têm adotados avaliações de risco quantitativas, que incorre na necessidade do conhecimento 

da taxa de falha do sistema de gasoduto. Como, normalmente, a taxa é estimada sob grande 

incerteza de dados históricos ou análises hierárquicas e o acesso aos gasodutos enterrados são 

de difícil amostragem e teste, então a confiabilidade da integridade estrutural e a segurança 

dos gasodutos de gás devem ser cuidadosamente avaliadas.  

No artigo de Zhang & Shao (2008), um método prático de avaliação da confiabilidade 

foi proposto, analisando os modos de falha e causas sobre gasodutos e equipamentos 

pressurizados. Através da falhas do sistema de gasodutos e os seus pontos fracos calcularam o 

índice de confiabilidade da seção de duto ou do sistema de gasoduto, propondo medidas 

confiáveis e concretas para o melhoramento da confiabilidade do sistema. 

Bajcar et al. (2008) elaboraram um modelo para avaliar a influência de linhas de 

sinalização no risco em gasodutos de transmissão de gás natural. As linhas de sinalizações ou 

postes de sinalização são normalmente alocadas em intervalos regulares ao longo da rota do 

gasoduto de acordo com um determinado padrão ou norma. Esta medida preventiva é 

amplamente aplicada aos gasodutos que transportam gás natural com o intuito da prevenção 

das consequências das atividades de terceiros executas nas áreas circunvizinhas do gasoduto.  

O principal problema, citado por Bajcar et al. (2008), em avaliações quantitativas de 

risco, é determinar a quantia de influência que as medidas de proteção têm sobre o risco do 

gasoduto. Para isso, os autores propuseram um modelo, que é baseado nas propriedades 

físicas das linhas de sinalização, especialmente determinadas pelas suas cores, dimensões e a 

cor de fundo do ambiente. Também foi realizada uma análise de caso de reconhecimento da 

sinalização em uma rota de gasoduto na Eslovênia.  

Resultados da análise mostraram que a sinalização reduziu o risco em até 11% no caso 

de ruptura de gasodutos e em até 25% no caso de pequenos furos, a porcentagem da redução 

do risco refere-se ao gasoduto com sinalização compreensível de todo ponto entre duas 

sinalizações opostas ao gasoduto com uma distância média de 500m entre sinalizações. O 

modelo considera que a compreensibilidade da sinalização depende das condições climáticas, 

e que tal condição pode reduzir o impacto da sinalização no risco. Os autores, Bajcar et al. 
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(2008), ainda destacaram que o modelo pode servir como um suplemento para os modelos 

existentes de avaliação de risco quantitativo em gasodutos usados para o transporte de gás 

natural. 

Jo & Crowl (2008) focaram em uma metodologia para calcular explicitamente o risco 

individual para transporte de gás natural em gasodutos e introduziram o parâmetro de 

distância fatal. Segundo eles, o risco individual pode ser estimado pela integração da 

probabilidade de um acidente multiplicado pela letalidade na localidade (consequência) de 

todos os cenários acidentais ao longo do gasoduto.  

O parâmetro de distância fatal pode ser definido como a distância do gasoduto ajustado 

pela probabilidade de morte em um determinado local. A probabilidade de morte por 

exposição a um jato de fogo, cenário acidental de maior dano em gasodutos de gás natural, 

depende taxa de vazamento de gás e a distância do centro da chama ao local ao determinado 

local (JO & AHN, 2002). 

Segundo Jo & Ahn (2002) pode-se determinar a distância para um dado valor de risco 

individual através de características básicas do gasoduto, tais como o diâmetro, tamanho e 

pressão de operação do gasoduto. Dessa forma, podendo ser facilmente aplicada a outros 

modelos e diretrizes de avaliação de risco. 

Liu & Wang (2008) apresentaram um novo conceito para a avaliação de risco. 

Utilizaram um Sistema de Apoio a Decisão Inteligente (em inglês, Intelligent Decision 

Support System - IDSS) para avaliação de risco. Eles combinaram conceitos multidisciplinares 

de modelo de Sistema de Informação Geográfica (GIS – Geographic Information System), 

Inteligência de Artificial e Sistema de Apoio a Decisão (SAD) para a avaliação de risco de 

gasodutos urbanos. Segundo os autores, a ferramenta tem um fundamental papel fortalecedor 

para a natureza cientifica nas decisões de gerenciamento de risco em sistemas de gasodutos 

urbanos.  

Para Gharabach et al. (2009), a análise completa e ampla de avaliação e gerenciamento 

de risco de gasodutos é necessária a disponibilidade de uma completa informação acerca das 

características do gasoduto, porém a obtenção dessa informação usando avaliação de risco 

quantitativa nem sempre é facilmente possível. Assim, os autores desenvolveram um 

algoritmo que usa modelos probabilísticos e modelos de índice de correção, proposto por 

Muhlbauer (2004), para suprir as limitações da maioria desses modelos.  
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O modelo proposto por Gharabach et al. (2009) inicia com a seleção de gasodutos que 

apresentam maior perigo, dentre os vários localizados na Petrochemical Special Economic 

Zone (PETZONE) ao norte da costa do Golfo Persa. Após a seleção dos gasodutos é calculada 

a fatal concentração da nuvem tóxica pela equação da probit, e usando o Modelo de Dispersão 

de Gás, desenvolvido pelo software ALOHA, para determinar a extensão da fatalidade. Para a 

análise de consequência da ruptura do gasoduto, foram usadas diretrizes de análise de risco 

para transporte de produtos químicos.  

Por fim, feito uma avaliação precisa dos fatores que mais afetam as falhas de gasodutos, 

o modelo de risco relativo foi proposto como um fator de ajuste para correta taxa de falha, e, 

também, para desenvolver uma avaliação de risco completa. Foi realizada uma análise de 

sensibilidade resultando que, mudanças nos índices relativos de risco antes e depois das 

recomendações são completamente correlacionadas com as mudanças no risco individual. 

Em seu trabalho, Singh & Markeset (2009) apresentaram um sistema especialista 

baseado na estrutura de Lógica Fuzzy para desenvolvimento de um programa de inspeção 

baseado no risco. Engenheiros de manutenção, frequentemente, utilizam a manutenção 

estratégica e a inspeção baseada no risco (em inglês, Risk-Based Inspection – RBI) para ter 

um efetivo e eficiente programa de gerenciamento de integridade de dutos. Mas para isso, o 

cálculo de risco requer conhecimento sobre a probabilidade de falha e suas consequências, 

ambas variáveis de difícil estimação devido à complexidade envolvida, tanto na modelagem 

da taxa de corrosão, integridade do gasoduto corroído e as consequências de falha do 

gasoduto; como também na coleta de dados numéricos para rodar os modelos. Assim, em seu 

trabalho, uniu a necessidade de uma adequada metodologia para calcular o risco levando em 

consideração valores qualitativos (análise de dados históricos, opinião subjetiva de 

especialistas, etc.) e quantitativos (resultados de inspeção, etc.) para determinar a 

probabilidade e falha e suas prováveis consequências. 

Restrepo et al. (2009) examinaram as causas e consequências de acidentes no EUA em 

dutos de transporte de líquidos perigosos. Segundo os autores, o entendimento das diferentes 

causas de acidentes está associado com as medidas de consequências, que podem prover 

importante entrada para o gerenciamento de risco para os dutos críticos e estimar as possíveis 

consequências de acidentes e alocar recursos para a manutenção e reduzir os fatores de risco 

no sistema de duto.  
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Das 25 causas diferentes de acidentes incluídas nos dados (2002 – 2005, DOT-US) os 

mais comuns são corrosão, interferências de terceiros, operação incorreta, o mau 

funcionamento de equipamento, e falhas de materiais e soldas. Nesse trabalho, os autores 

focaram em um tipo de consequência (o valor de perda de produto; danos a propriedades 

públicas, privadas e do operador, e limpeza; reconstrução e outros custos) e causas associadas 

a elas (RESTREPO et al., 2009).  

A Modelagem Logística foi usada, por Restrepo et al. (2009), para determinar fatores 

que estão associados à perda de custo, danos materiais e custos de reconstrução. Os fatores 

examinados incluem parte do sistema envolvido no acidente, características da localização e a 

causa da ignição. Com os resultados encontrados, pela relação dos fatores causas-

consequências, os autores construíram cenários ilustrativos para acidentes em dutos de 

líquidos perigosos. Esses cenários sugestionam que a magnitude das consequências é 

altamente dependente da causa do acidente e outras características do acidente.  

Uma abordagem alternativa foi realizada por Anghel (2009), o procedimento de 

Classificação de confiabilidade (em inglês, Classification Reliability Procedure), para estimar 

o risco ou a probabilidade de falha do gasoduto que já contenham defeitos.  Este 

procedimento envolve uma ligação entre inteligência artificial (AI) e métodos de 

confiabilidade, permitindo predizer a probabilidade de falha e o risco implícito para o 

gasoduto já com defeito. Foram aplicados exemplos numéricos mostrando seu desempenho 

comparado a outros procedimentos tradicionais. 

Tentando responder a questão de os incidentes em gasodutos serem distribuídos não - 

aleatoriamente pelo tempo, Sosa & Alvarez-Ramirez (2009) analisaram em testes estatísticos, 

e concluíram que os incidentes são correlacionados, isso significa que um incidente em um 

gasoduto não é independente do tempo decorrido de um evento anterior, ou seja, o acidente 

anterior ao em questão correlaciona com o incidente futuro. Mas, se considerar incidentes de 

grande escala (grande severidade, vazamento e danos a propriedade), o fenômeno é 

imprevisível, visto que é um processo de Poisson (aleatório, independente e não-

correlacionado). 

A existência de lacunas de conhecimento e incertezas nas Avaliações de Risco 

Quantitativas (ARQ) em gasodutos de transporte de CO2 foi o principal motivo de estudo 

realizado por Koornneef et al. (2009). Eles avaliaram qual o impacto da lacuna e incerteza na 

avaliação final do ARQ. Os autores reforçam que esses problemas devem ser avaliados por 
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uma extensiva revisão da literatura e pelo uso de modelos comerciais de vazamento, dispersão 

e efeitos.  

As literaturas existentes mostram significantes diferenças na escolha dos modelos de 

fluxo e dispersão, suposições nas distribuições a cerca de gasodutos, diâmetro, pressão, 

temperatura, material, espessura do material, opções de mitigações de risco, cenários de falhas 

assumidos associado ao diâmetro do orifício, taxa de vazamento, meteorologia e frequência 

nas falhas dos gasodutos. Destacam ainda, outras lacunas de conhecimento devido à natureza 

do produto transportado, tais como toxidade, corrosão e propriedades termodinâmicas do 

CO2.  

Segundo Koornneef et al. (2009), essas incertezas e lacunas de conhecimento podem 

levar a ponto de vistas opostos e controversos dos modelos. E em conclusão preliminar eles 

extraíram que as incertezas e lacunas no conhecimento sobre a probabilidade de falha, de 

vazamento e dispersão do CO2 e o impacto na saúde estão presentes e podem ter grande 

escala de impacto na precisão na avaliação dos riscos em gasodutos de dióxido de carbono. 

3.2.1.1 Abordagens multicritério na análise de risco em gasodutos 

Os métodos de análise e avaliação de riscos que consideram a múltipla dimensão do 

acidentes são pouco estudados dentro do contexto de gasodutos de gás natural. Cagnoa et al. 

(2000) utilizaram o método AHP (Analysis Hierarch Process), ferramenta multicritério, para 

determinação das distribuições a priori das falhas em um gasoduto sob uma abordagem 

Bayesiana robusta. Com isso foi possível determinar com mais eficiência a taxa de falha dos 

gasodutos tornando uma ferramenta útil para análise de segurança do gasoduto. Com uma boa 

estimativa da taxa de falha junto com o tamanho da seção selecionado e o período de tempo 

considerado para a política de troca levou-se ao conhecimento da probabilidade de falha e 

também a sua priorização de intervenção na política de troca. 

Dey (2004) propôs um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) baseado no risco (em inglês, 

Risk-based Decision Suport System – DSS) que auxilia o operador do gasoduto a avaliar 

dinamicamente as condições do gasoduto e a decidir quais tipos de programas de inspeção e 

manutenção para cada trecho específico e o tempo gasto neles.  O SAD usa a ferramenta de 

decisão multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process) para identificar os fatores que 

influenciam nas falhas dos segmentos específicos e analisa seus efeitos na determinação da 

probabilidade de ocorrências nesses fatores riscos. A severidade da falha é estabelecida 
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através de análises de consequências em termos de custo e o efeito acumulativo é determinado 

por análise probabilística.  

O modelo otimiza o custo de operação do gasoduto reduzindo a subjetividade na seleção 

de um método específico de inspeção, identificando e priorizando o segmento correto para 

manutenção e inspeção, consequentemente formulando uma política de inspeção e 

manutenção adequada, apropriada alocação de orçamento, organização de planejamento de 

emergências, e outros. 

Brito et al. (2009) realizaram um estudo que integra a Teoria da Utilidade e o método 

multicritério ELECTRE TRI para avaliar o risco em gasoduto de gás natural e para classificar 

seções do gasoduto em categorias de riscos e Brito & Almeida (2009) definiram um modelo 

de decisão para avaliar risco e ordenar os riscos de seções de gasodutos de gás natural 

baseados na Teoria da Utilidade Multiatributo. 
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4 APLICAÇÃO DO MODELO DE DECISÃO 

4.1 Apresentação do modelo 

O modelo a ser aplicado neste trabalho é baseado em Brito & Almeida (2009), onde é 

proposto um modelo de decisão para avaliação de risco e para o ordenamento de seções de 

gasodutos de gás natural baseado na Teoria da Utilidade Multiatributo. São utilizadas três 

dimensões de impactos de riscos associados a seres humanos, ao meio-ambiente e à perda 

financeira.  

Além disso, o modelo quantitativo incorpora as preferências do decisor e seu 

comportamento com relação ao risco dentro de medidas de risco consistentes e claras, 

permitindo a priorização de seções críticas de gasoduto em uma empresa de gás natural 

através de um ranking em hierarquia de risco. Na Figura 4.1 verifica-se o fluxograma do 

modelo com suas etapas e relações. 

O detalhamento do modelo poderá ser observado no decorrer do estudo de caso, 

aplicado em uma companhia de distribuição de gás no estado Sergipe. Todos os dados 

utilizados neste trabalho são dados que refletem a realidade (realísticos), mas não são 

necessariamente iguais ao real, devido à necessidade de sigilo e segurança de informação 

exigida pela empresa analisada.  

 

Figura 4.1 – Estrutura do modelo de decisão (Fonte: Brito & Almeida, 2009) 
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4.2 Caracterização Geral do Sistema de Gasoduto 

O gasoduto em análise encontra-se inserido na área urbana do município de Aracaju, 

capital do referido Estado. Apresenta uma extensão aproximada de 18 km, cobrindo um 

amplo ambiente da cidade, que engloba regiões residenciais, comerciais, industriais, área 

ambiental, terminal de passageiros de ônibus urbano, postos de combustíveis, e outras 

instalações. A rota é apresentada na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Rota do gasoduto de gás natural (Fonte: Adaptado Google, 2008) 

Foram escolhidos trechos que contemplassem características diversificadas do ambiente 

circunvizinho, e também com características técnicas diferentes, tais como: composição dos 
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dutos, pressão de operação, clientes, tamanho, etc. Desta forma, foram selecionados um ramo 

secundário de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), cujo esquema unifilar é mostrado na 

Figura 4.3, e um ramo principal composto de aço carbono (esquema unifilar mostrado na 

Figura 4.4). 

 

Figura 4.3 – Esquema unifilar do gasoduto de GN  analisado (PEAD) 
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Figura 4.4 – Esquema unifilar do gasoduto de GN analisado (Aço Carbono) 
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Os dois ramos analisados situam-se em mesma via pública, sendo que o duto de aço está 

enterrado a uma profundidade maior do que ao duto de PEAD. Os dois dutos são 

independentes durante todo o percurso, não havendo em nenhum momento a ligação entre 

eles. Não foram consideradas as interferências causadas por um acidente de um gasoduto no 

outro, ou seja, não considerou o “efeito dominó” entre as consequências dos acidentes dos 

gasodutos. 

O duto de PEAD possui 75,0 mm de diâmetro interno, especificados por normas 

regulamentadoras, com a pressão máxima de operação de 4,0 kgf/cm
2
, na temperatura de 

projeto de 28
o
C. Já o duto de Aço Carbono possui 152,4 mm de diâmetro interno, revestido 

com uma camada protetora de Polietileno Extrudado, com a pressão máxima de operação de 

15 kgf/cm
2
, na temperatura de projeto de 28

o
C.  

Os dutos estão enterrados a uma profundidade de 2,00 m em cruzamentos com grandes 

avenidas e a 1,50 m ao longo do caminho, sendo elevado para 0,80 m de profundidade na 

conexão com cada válvula.  

Para o caso do duto de PEAD, o gasoduto é construído pela união de dutos de 100 

metros de comprimento, fornecidos em bobinas, utilizando-se luvas de PEAD 

eletrossoldáveis, instaladas nas suas extremidades, sendo a solda realizada através de 

equipamento de eletrofusão. 

Após a montagem de um determinado trecho, é executado o teste pneumático no duto, 

sob uma pressão de 10 kgf/cm
2
 por 6 horas, para o caso do PEAD, e para o caso de aço, sob 

uma pressão de 30 kgf/cm
2
 por 6 horas, obtendo-se também o relatório e os registros gráficos 

de pressão e temperatura. A realização do teste pneumático visa detectar defeitos, além do 

alívio de tensões mecânicas. 

Segundo a empresa distribuidora, a operação dos dutos é padronizada pela Petrobrás, 

levando em consideração os aspectos provenientes desde a fase do projeto de instalação, 

especificações dos equipamentos, variáveis do processo, até os procedimentos operacionais, 

dentre outros, além das características do produto transportado, sendo estabelecida também 

uma organização para controle de emergências.  

A norma básica utilizada para operação do gasoduto é a norma PETROBRÁS N-2246 

(Pré-Operação, Operação e Manutenção de Gasoduto Terrestre) que além de considerar os 

procedimentos necessários à operacionalização, contém em seu escopo outras normas que 

deverão ser atendidas para o desenvolvimento da operação. Todo serviço a ser executado no 
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gasoduto segue norma específica da PETROBRÁS N-2162, onde trata além dos itens 

específicos, as recomendações legais de segurança e meio ambiente.  

Segundo a empresa, são realizadas periodicamente manutenções preventivas na válvula 

de bloqueio e no sistema de acionamento, válvulas de alívio e segurança, medidores de vazão 

e demais acessórios do gasoduto, a fim de manter o sistema em boas condições operacionais e 

de segurança. Essas manutenções são elaboradas de acordo com a programação para 

manutenção preventiva dos equipamentos, instrumentos e instalações do sistema. 

A empresa realiza inspeções da tubulação, que tem a finalidade de determinar as 

condições do gasoduto quanto a danos mecânicos e o estado do revestimento, seguindo 

normas da Petrobrás (N-2098) que abrange a inspeção de dutos, faixas de domínio e estradas 

de acesso, compreendendo todos os equipamentos, instalações e acessórios.  

A inspeção da faixa de domínio compreende a observação da existência de 

irregularidade que possam ocasionar esforços mecânicos nas tubulações ou colocar em risco 

as instalações existentes, como erosão, movimentação de terra, desmoronamento, queimadas, 

realização de obras nas proximidades ou que interfiram na faixa de domínio dos dutos. 

O sistema de dutos possui alguns dispositivos de segurança e proteção que visam 

garantir a integridade física e a redução das chances de vazamentos acidentais de gás natural, 

dentre alguns podemos destacar as sinalizações e proteção externa, e as válvulas de bloqueios.  

A sinalização das áreas de domínio dos gasodutos tem como objetivo a proteção e alerta 

da presença dos dutos, impedindo a escavação ou o tráfego de veículos ao longo das faixas. 

São utilizados placas e marcos para sinalização padronizada por normas fornecidas pela 

Petrobrás. Para a proteção das tubulações são utilizados placas de concreto armado 

juntamente com fitas de aviso com tela de segurança enterrada a 40 cm sobre o duto. 

As válvulas de bloqueio são normatizadas de acordo com a Norma ANSI B.38 (Gas 

Transmission and Distribution Piping Systems), observando-se a classe de locação da região 

atravessada, visando à interrupção do fluxo de gás em caso de vazamento. Para a localização 

da válvula de bloqueio é considerada as condições de inundação e acesso. 

Existe ainda a proteção catódica, para os dutos de aço carbono, que é tornar o duto 

metálico a ser protegido em um cátodo de uma célula de corrosão. Com a presença de um 

ânodo de sacrifício ligado ao duto, o processo natural de perda de elétrons da estrutura para o 

meio, conhecido como corrosão, é compensada. O direcionamento da corrente elétrica 

preserva a estrutura metálica, ocorrendo corrosão controlada no ânodo. 
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4.3 Etapas da aplicação do modelo 

Neste tópico serão detalhadas todas as etapas do modelo conforme fluxograma da 

Figura 4.1, juntamente com a sua aplicação. No auxílio à aplicação do modelo de Análise de 

Risco foi utilizado um Sistema de Apoio a Decisão – SAD proposto por Lopes et al. (2009), 

que tem como principal objetivo apoiar o processo decisório relacionado à análise de riscos, 

considerando aspectos técnicos como a natureza estocástica e a variedade dos parâmetros de 

entrada, assim como os fatores relacionados ao processo de tomada de decisão na análise de 

risco em um gasoduto.  

4.3.1 Identificação do decisor 

Na primeira etapa do modelo se define quem será o responsável pela decisão, adotando-

se a estrutura de preferência do mesmo. É de suma importância a correta identificação do 

decisor, pois o processo de análise de risco no contexto de gasoduto envolve grande impacto 

social, ambiental e econômico. Para isso, é necessário que o decisor tenha conhecimento 

acerca do contexto da análise de risco, como, por exemplo, os possíveis cenários acidentais, 

as dimensões das consequências causadas por acidentes, medidas de proteção e mitigação. Ou 

seja, ter conhecimento do contexto da decisão sobre riscos em gasodutos e também sobre as 

necessidades dos vários stakeholders envolvidos no processo decisório.  

É importante ressaltar que as preferências do decisor devem refletir os interesses e 

objetivos da organização, e também da gerência, responsável por toda e qualquer 

consequência advinda da decisão. 

Conforme mencionado por Lopes (2008) em algumas situações far-se-á necessário a 

inclusão das preferências de vários decisores (stakeholders). Este processo caracteriza-se 

como uma decisão em grupo, e no contexto de análise de risco em gasodutos pode-se citar três 

atores principais possíveis: representante da empresa de gás natural, representante do governo 

(órgãos regulatórios) e representante da comunidade por onde os gasodutos passam.  

Neste trabalho, foi adotado um único decisor, que preenche as características de 

experiência, responsabilidade e conhecimento neste contexto. Esse decisor atende e está 

sujeito às normas de segurança públicas, por ser membro do governo, uma vez que a empresa 

possui economia mista (51% pertencente ao governo e 49% de capital privado) e tem como 

principal característica a responsabilidade com a população. Ainda pode-se destacar a atuação 

da empresa nas comunidades circunvizinhas dos gasodutos, observando e coletando 
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informações sobre as características de cada comunidade. Dessa forma, justifica-se a escolha 

deste decisor para análise em questão. 

Como o modelo se propõe a ser uma ferramenta de auxílio no gerenciamento de riscos, 

pode-se adotar como especialistas alguns gestores com funções chaves dentro da empresa, 

detentores do conhecimento. Dentre algumas funções, podemos destacar aquelas que o 

gerenciamento de risco sirva como input principal de informações para a execução de suas 

funções, como por exemplo, o gestor de manutenção, gestor de segurança do trabalho e meio 

ambiente, ou até mesmo o gestor da produção. 

No particular estudo de caso, como o gestor de saúde, meio ambiente e segurança do 

trabalho já é o responsável pela análise de risco dentro da empresa, o mesmo será considerado 

como o decisor do modelo.  

É importante ressaltar, que no presente trabalho, o agente decisor desempenha o papel 

de decisor e o papel de especialista conjuntamente, pois ele detém o conhecimento técnico 

sobre os assuntos correlacionados, como, por exemplo, a probabilidade, tempos de reparos, 

taxas de falhas, características do gasoduto e etc., e também é agregada a sua estrutura de 

preferência, que consequentemente, reflete a estrutura de preferência da empresa, 

representada pelas decisões do gerente. Mas, isso não é necessariamente um requisito 

obrigatório do modelo, o modelo permite agregar a preferência do decisor, que pode estar 

sendo auxiliado por diversos especialistas da área, quando requisitadas informações 

específicas deles. 

O decisor tem todos os requisitos anteriormente referidos, pois ele possui o 

conhecimento do contexto de acidentes em gasoduto, questões técnicas, características 

circunvizinhas das seções e experiência no gerenciamento de riscos essenciais para a 

aplicação do modelo analisado e refletir as preferências da empresa. 

Depois de identificado o decisor, a próxima etapa decorre de duas atividades paralelas: a 

identificação de cenários de perigo e a segmentação dos gasodutos em seções. Segundo Lopes 

(2008), essas etapas podem ocorrer sequencialmente: primeiro a identificação dos cenários de 

perigo e depois a segmentação dos trechos do gasoduto.  
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4.3.2 Identificação de cenários de perigo 

Esta etapa consiste na definição de todos os possíveis cenários resultantes de falhas 

operacionais dos dutos. No caso específico deste trabalho serão considerados os vazamentos 

acidentais além do cenário de operação normal. 

Esses cenários descrevem o conjunto de estados da natureza Θ = {Ɵ11, Ɵ12,…, Ɵ21, 

Ɵ22,…, Ɵjk}, relacionados ao modo de falha j e ao cenário de perigo resultante k. 

Os cenários de perigo não definem o modo de falha ou causas acidentais, mas os 

fenômenos ou acidentes associados ao vazamento acidental de gás natural, que são 

influenciados pelo modo de falha, a existência de ignição imediata ou com atraso e a 

existência ou não de espaço confinado (SKALAVOUNOS & RIGAS, 2006). 

Uma técnica bastante útil, citada por Skalavounos & Rigas (2006), para determinar os 

possíveis cenários acidentais é a Análise de Árvore de Eventos, mencionada anteriormente, 

que permite analisar a partir de um modo de falha (por exemplo, ruptura ou furo) o 

sequenciamento dos eventos iniciais e suas interações com os fatores que interferem no 

processo de evolução do evento até seu resultado final.  

Nos modos de falha ruptura ou furo de um gasoduto, grandes volumes de gás são 

liberados rapidamente. Na ocorrência de uma ignição imediata, a mistura do gás com o 

oxigênio atmosférico é limitado, ocorrendo à ignição nas camadas externas, que está entre os 

limites de inflamabilidade, ou seja, a concentração do gás inflamável está acima do Limite 

Inferior de Inflamabilidade (LII) e abaixo ao Limite Superior de Inflamabilidade (LSI).  

A flutuabilidade dos gases quentes tende a dominar, queimando nuvens de gases 

superiores e tornando-se uma forma esférica através de uma bola em chamas. Essa elevação 

provoca gradualmente o aumento da mistura do gás com o oxigênio, alimentando ainda mais 

o gás inflamável que mantém o fogo. Bolas de Fogos (Fireball) têm sido registradas por 

deslocar centenas de metros até serem completamente queimadas. Entretanto, segundo Jo & 

Ahn (2002), quando bolas de fogos ocorrem, estas se dispersam rapidamente, estabelecendo-

se um jato de gás em chamas e em estado quase estacionário (denominado de jato de fogo ou 

Jet Fire), considerado o mais significativo risco, devido aos altos níveis de emissão de 

radiação térmica.  

Se o gás estiver suficientemente misturado com o ar, a queima rápida ocorre com um 

médio incremento de pressão. Esta queima subsônica é conhecida como uma deflagração 
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(deflagration), sendo possível quando a mistura ar-combustível está dentro dos limites de 

inflamabilidade, mas ainda longe da estequiometria (SKALAVOUNOS & RIGAS, 2006).  

 Caso se considere a existência de confinamento e, além disso, a mistura ar-combustível 

estar em estequiometria, a velocidade de propagação da chama aumenta rapidamente 

produzindo uma onda de explosão. Neste caso, a chama propaga a uma velocidade 

supersônica e desenvolve uma forte onda de choque, que se caracteriza por uma abrupta alta 

sobrepressão. O termo geral para explosões na qual se desenvolve uma onda de choque é 

chamado detonação.  

Especialmente para misturas gasosas explodindo em espaços confinados, o termo 

utilizado é Explosão em Nuvem de Vapor Confinado (CVCE – Confined Vapor Cloud 

Explosion), na qual uma detonação ou a deflagração podem ocorrer.  

Em uma mistura muito pobre ou muito rica de combustível, mas que ainda está dentro 

de limites inflamáveis, a chama move-se em nuvem de baixa velocidade e insignificante 

aumento de pressão, desenvolvendo um fenômeno conhecido como flash fire. 

Por fim, na ausência de ignição, pode haver acúmulo ou a dispersão da nuvem de gás, a 

depender de existência de confinamento. Essa nuvem pode ser tóxica quando apresenta 

quantidades significantes de substâncias nocivas, oferecendo o risco de intoxicação para as 

pessoas que inalarem o gás, podendo ser letal. 

Segundo Kirchhoff (2004), mesmo não ocorrendo ignição, a dispersão do gás pode 

causar danos às pessoas próximas do ponto de vazamento, por causa do calor provocado pelo 

fluxo de gás em alta temperatura. Ainda, Bartenev et al. (1996) ressaltam a possibilidade da 

ocorrência de ferimentos causados pela dispersão de fragmentos devido à ruptura de um 

gasoduto. Segundo os mesmos autores, fatalidades ocorrem com uma probabilidade de 98% 

se as pessoas forem atingidas por fragmentos com mais de 4,5 kg a uma velocidade superior a 

7m/s.  

Desta forma podem-se resumir os possíveis cenários acidentais como descrito na árvore 

de eventos, mostrado na Figura 4.5: 
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Evento 
Modos de 

Falhas 
Ignição 

Espaço 

Confinado 
Cenários Resultantes 

     

  Imediata Sim 

Detonação/ 

Deflagração 

     

   Não 

Bola de Fogo/ 

Jato de Fogo 

     

 Ruptura Retardada Sim CVCE 

     

   Não 

Flash Fire/ 

UVCE 

     

  Não Não 

Dispersão de Gás tóxico/ 

Dispersão de Fragmentos 

Vazamento 

Acidental  

 

 
 

  Imediata Sim 

Detonação/ 

Deflagração 

     

   Não 

Bola de Fogo/ 

Jato de Fogo 

     

 Furo Retardada Sim CVCE 

     

   Não 

Flash Fire/ 

UVCE 

     

  Não Não 

Dispersão de Gás Tóxico/ 

Dispersão de Fragmentos 

     

Figura 4.5 – Cenários de Perigos de um vazamento acidental de gás natural em um gasoduto (Fonte: Adaptado 

de Skalavounos & Rigas,2006) 

Algumas simplificações nos cenários de perigos podem ser realizadas, devido ao fato da 

densidade do gás natural ser menos denso que o ar, assim o gás natural disperso em um 

vazamento acidental rapidamente se espalhará pelo ar, não havendo acúmulo do gás em 

ambientes abertos próximos à superfície. Consequentemente, a ocorrência de um flash fire de 

gás natural causado por uma ignição retardada é muito baixa e suas consequências são 

pequenas. Assim, a ocorrência de uma UVCE provoca uma onda de pressão negligenciável ou 

desprezível (JO & AHN, 2005). 

Outra hipótese que pode ser considerada é a desconsideração dos cenários acidentais de 

acúmulo ou dispersão de gás tóxico, uma vez que os componentes do gás natural apresentam 

quantidade desprezível de gás sulfídrico, ou outro componente tóxico. Além disso, a 

composição química do gás natural é controlada pelas agências reguladoras. 

Conhecidos os possíveis cenários acidentais em um vazamento acidental, cabe ao agente 

decisor, com ajuda da ferramenta SAD, indicar quais cenários relevantes serão considerados 

para o modelo. Para isso ele aplicou uma técnica qualitativa chamada de Análise Preliminar 

de Perigos (APP), em uma etapa suplementar realizada em outro momento anterior pela 
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empresa, cujo objetivo consistia na identificação dos cenários de acidente possíveis em uma 

dada instalação.  O escopo da APP realizada abrangeu todos os eventos perigosos cujas causas 

tenham origem nas instalações analisadas (exceto os sistemas de compressão), englobando 

tanto as falhas intrínsecas de componentes ou sistemas, como eventuais erros operacionais 

(erros humanos). Segundo o mesmo, ficaram excluídos da análise os eventos perigosos 

causados por agentes externos, tais como: queda de aviões, de helicópteros ou de meteoritos, 

terremotos e inundações, considerados por ele, com frequência de ocorrência extremamente 

remota. 

Para a realização da APP, levaram-se em consideração as seguintes informações: 

 Sobre as instalações: layout e descrição dos principais sistemas de proteção e 

segurança;  

 Sobre os processos: descrição dos processos envolvidos; e  

 Sobre as substâncias: propriedades físicas de inflamabilidade e de toxidade do 

produto. 

Na análise dos possíveis cenários acidentais, foram adotados pelo especialista os 

seguintes cenários, que são: o cenário de Detonação causada por ruptura, cenários de Jato de 

fogo causado por ruptura, cenário de Dispersão causado por ruptura e o cenário de Jato de 

fogo causado por furo. 

4.3.3 Segmentação do gasoduto em seções 

Nesta etapa do modelo, os trechos segmentados do gasoduto devem possuir 

características homogêneas, considerando tanto questões técnicas, como financeiras, 

ambientais e sociais.  

Para isso, um correto uso do especialista é importante, pois o mesmo tem que possuir 

conhecimento anterior ou coletar características do gasoduto, dentre tantas como: diâmetro do 

gasoduto, pressão do gás, idade da seção, profundidade de enterramento, características do 

solo, material de composição dos dutos, tipos de proteção contra corrosão utilizada, 

características do povoamento circunvizinho e etc. Esses diferentes fatores ao longo dos 

trechos fazem variar as taxas de falhas e as consequências de vazamentos acidentais de gás 

natural no gasoduto.  



Capítulo 4 Aplicação do Modelo de Decisão 

78 

 

Levando em consideração as características na dimensão financeira, é importante 

ressaltar as características de cada trecho relacionado aos tipos de clientes, tipos de contratos 

acertados, vazão do trecho relacionado, perdas monetárias homogêneas em cada trecho, etc. 

Em relação às características ambientais, toma-se como parâmetro o tipo de vegetação 

circunvizinha, a presença de fauna exposta ao risco, grau de importância do meio ambiente e 

o seu impacto ambiental e etc. 

Já nas características da dimensão humana é importante identificar o uso do solo, a 

densidade demográfica e os tipos de comunidade, pois segundo Henselwood & Phillips 

(2006), esses fatores podem influenciar na probabilidade de ignição de um vazamento 

acidental de gás natural. Por exemplo, no caso de uma região industrial, é mais provável a 

ignição do vazamento de gás, devido à grande presença de fontes de ignição, do que em uma 

região rural, onde se tem baixa densidade demográfica (interferências de terceiros) e baixa 

presença de fontes de ignição. 

É importante ressaltar a uniformidade das características citadas acima em cada trecho 

segmentado, formando um conjunto A = {a1,a2,…,an} discreto de segmentos distintos nas 

distribuições de probabilidade sobre os cenários e sobre as dimensões de consequências ou 

impacto acidental, estando a soma destes trechos totalizando a extensão do gasoduto 

analisado. Com a definição destas seções, será considerado o conjunto de alternativas do 

modelo de decisão. 

Algumas características eram homogêneas em parte da extensão do gasoduto, ou seja, 

apresentavam a mesma característica, como, por exemplo, o diâmetro do duto, a pressão do 

gás, a idade do gasoduto, o tipo de solo, o tipo de proteção contra corrosão, os tipos de 

sistemas de proteção e etc. Dessa forma, essas características, quando homogêneas, não eram 

incluídas na análise da segmentação do gasoduto em trechos homogêneos, mas possuem 

relevante papel, pois elas influenciam nas probabilidades e consequências dos acidentes. 

Pelo decisor, algumas características predominantes, além das considerações de 

homogeneidades tratadas anteriormente, puderam ser decisivas para a segmentação do 

gasoduto, tais como: as características de uso do solo (tipos de zonas econômicas), a 

densidade demográfica, seções entre ramificações, e as características dos impactos acidentais 

nas diferentes dimensões, ou seja, no mesmo trecho as consequências devido um acidente vão 

ter a mesma intensidade. 
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Para isso foram criadas zonas específicas que resultou na segmentação de nove seções, 

descritas na Tabela 4.1:  

Tabela 4.1 – Seção do gasoduto analisado 

Seção Descrição Geral 
Material 

Composição 

Comprimento 

(m) 
Revestimento 

Ano 

Instalação 

1 Secundário – AJ07 / AJ08 PEAD 1202 Não aplicável 2001 

2 Secundário – AJ04 / AJ07 PEAD 5780 Não aplicável 2005 

3 Secundário – AJ02 / AJ04 PEAD 946 Não aplicável 2001 

4 Principal – AJ18 / AJ17 Aço Carbono 3250 Polietileno Extrudado 2006 

5 Principal – AJ17 / AJ16 Aço Carbono 1235 Polietileno Extrudado 2004 

6 Principal – AJ16 / AJ14 Aço Carbono 1508 Polietileno Extrudado 2004 

7 Principal – AJ14 / AJ12 Aço Carbono 1602 Polietileno Extrudado 2003 

8 Principal – AJ12 / AJ09 Aço Carbono 1250 Polietileno Extrudado 2002 

9 Principal – AJ09 / AJ07 Aço Carbono 1480 Polietileno Extrudado 2002 

4.3.4 Estimação das probabilidades de ocorrência dos cenários acidentais 

Nesta etapa estimam-se as probabilidades a priori, πi(Ɵ), dos cenários acidentais 

estipulados na etapa anterior (4.3.2) para cada trecho i estabelecido.  

A análise de risco permite a antecipação de falhas no sistema, auxiliando a identificação 

de potenciais causas e possíveis consequências. Tal antecipação pode ser realizada através da 

análise de acidentes ocorridos anteriormente em instalações similares (tanto instalações da 

própria empresa ou empresas similares), registrados na literatura especializada ou em bancos 

de dados informatizados, ensaios em laboratórios, testes de resistência mecânica para simular 

as condições de agressividade do ambiente e condições de interferências, tanto para analisar 

as causas e efeitos dos acidentes. Esse tipo de análise permite realizar uma avaliação 

estatística das causas mais frequentes e das condições locais que favoreceram a ocorrência dos 

sinistros. 

Em estudos realizados por Cagnoa et al. (2000) os fatores que envolvem diretamente na 

probabilidade dos cenários acidentais para gasodutos de baixa pressão de ferro fundido são 

verificados e divididos em três grupos: 

 Características intrínsecas da seção do gasoduto 

o Espessura das paredes; 

o Diâmetro; 

o Idade; 

 Fatores relacionados à colocação do gasoduto 

o Profundidade; 
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o Localização; 

o Características do terreno; 

o Técnicas de enterramento; 

 Parâmetros ambientais da seção do gasoduto 

o Características de tráfego; 

o Intensidade dos serviços subterrâneos; 

o Temperatura externa e umidade; 

Em outro estudo Yuhua & Datao (2005) utilizaram a técnica de Análise de Árvore de 

Falhas para identificar as possíveis causas para a ocorrência de uma falha em um gasoduto, 

mostrados anteriormente na Figura 3.6 do tópico 3.2 já tratado.  

Existem vários procedimentos para obter essas probabilidades, destacando-se a 

elicitação do conhecimento a priori de especialistas (hipótese bayesiana) e a que se baseia na 

análise de dados históricos sobre acidentes e vazamentos em gasodutos (Base de dados 

nacionais, internacionais ou até mesmo internas da própria empresa), comentado no tópico 

2.3. 

No Brasil, não existe ainda um banco de dados conciso de acidentes e vazamentos em 

dutos de gás natural. Justifica-se isso pela relativa baixa idade das malhas de dutos e a 

modesta malha de transporte e distribuição de gás no país, comparada às redes de gasodutos 

dos Estados Unidos e às da Europa. 

Dentro das bases de dados internacionais utilizados na literatura pode-se destacar: 

 Base de dados de incidentes da European Gas Incident Data Group (EGIG); 

 Base de dados do Departamento de Transporte dos Estados Unidos (DOT-USA); 

 Base MHIDAS (Major Hazard Incident data Service) do Reino Unido; 

 Base UKOPA (United Kingdom On-shore Pipeline Operators Association). 

Essas bases fornecem uma taxa de frequências de acidentes, tendo como unidade o 

número de ocorrências por quilometro e por ano (ocorrências/km*ano). Essas taxas servem 

como parâmetros para estimar as probabilidades π(Ɵ) dos cenários acidentais relacionados a 

um vazamento acidental de gás natural dos gasodutos analisados. 

Devido ao problema de se ter um histórico de dados limitado e incompleto, que 

represente as características nacionais, pode-se combinar as duas maneiras sobre a estimação 

das probabilidades   i  na tentativa de usufruir das vantagens de cada visão, utilizando-as 

de formas complementares. 
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Uma integração de dados históricos de falhas e o conhecimento de especialistas foi 

proposta por Cagnoa et al. (2000). Os autores realizaram uma análise multivariada de 

variância (MANOVA), extensão da análise de variância (ANOVA), para detectar os fatores 

significantes relacionado à falha e seus níveis de significância em um gasoduto de ferro 

fundido. O estudo identificou três principais fatores, que foram diâmetro (< 125 mm e >125 

mm), profundidade de enterramento (<0,9 m e >0,9 m) e localização (rua ou calçada), 

divididos em dois níveis cada (baixo e alto). Outros fatores não foram particularmente 

importantes, por serem homogêneos na análise da rede de distribuição (como, por exemplo, o 

tipo de solo, produto transportado, etc.) ou por serem fortemente correlacionados com os 

fatores acima mencionados, (por exemplo, a espessura do duto é fixada pelo diâmetro do 

duto). Tal análise resultou em uma árvore de falhas mostrado na Figura 4.6.   

 

 

Figura 4.6 – Taxa de falha por localização, diâmetro e profundidade de enterramento (efeito decrescente de 

fatores na taxa de falha) (Fonte: Adaptado de Cagnoa et al., 2000) 

Com base nos resultados anteriores das classes de falhas, Cagnoa et al. (2000) 

utilizaram a abordagem Bayesiana para coletar os julgamentos de especialistas sobre falhas 

em dutos de ferro fundido e determinar os parâmetros da distribuição densidade de 

probabilidade. Como resultado, eles mostraram que a abordagem Bayesiana aprimora a 

estimativa da taxa de falha, que se mostra ser insatisfatória quando aplicada como somente 

uma abordagem frequentista, por causa do pequeno número de falhas históricas.  

No presente trabalho, primeiramente, serão utilizadas as estatísticas históricas dos 

bancos de dados internacionais para a explanação da estatística frequentista em acidentes em 
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gasodutos, fornecendo ao leitor uma melhor visão do contexto e suas principais relações de 

características e suas falhas de acidentes em gasodutos. Tal contextualização torna-se 

desnecessária na aplicação do modelo, pois parte-se do pressuposto que o especialista já tenha 

conhecimento sobre essas relações e falhas de acidentes, uma vez que é requisito necessário 

dele ter esse conhecimento sobre os fatores que influenciam as probabilidades e como esses 

fatores diferem de uma realidade de onde foi coletada para a realidade do sistema analisado. 

De acordo com dados levantados do EGIG, a frequência primária de falha sobre o 

período inteiro de coleta (1970-2007) foi de 0,00037 incidentes por km.ano. A frequência de 

falha primária sobre os últimos cinco anos, em 2007, foi de 0,00014 incidentes por km.ano, 

conforme Figura 4.7. Essa redução na frequência de falha se dá devido ao melhoramento de 

tecnologias implantadas no sistema de transporte por gasoduto, tais como soldagem, inspeção, 

monitoração da condição utilizando sistemas online e melhoramentos nos procedimentos para 

a prevenção e detecção dos danos (EGIG, 2008). 

 

 

Figura 4.7 – Frequência de Falha Primária em gasoduto e o intervalo de confiança de 95% (Fonte:Adaptado de 

EGIG, 2008) 

Segundo o mesmo banco de dados, os incidentes podem ser categorizados em seis 

diferentes causas, que são apresentados na Figura 4.8, com suas respectivas percentagem de 

ocorrência. Pode-se perceber que a interferência externa é a principal causa de incidentes. 
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Figura 4.8 – Principais Causas dos Incidentes em Gasodutos (Fonte:Adaptado de  EGIG, 2008) 

As maiores atividades que impactam em incidentes causados por interferências externas 

são mostrados, sob uma visão geral, na Tabela 4.2. Na Figura 4.9 é retratada a relação entre os 

modos de falhas causados pela interferência externa e o diâmetro do gasoduto. Com isso, 

conclui-se que diâmetros menores de gasodutos são mais vulneráveis às interferências 

externas do que diâmetros maiores de gasodutos. Pode-se explicar esse fato pela maior 

fragilidade dos diâmetros menores, que podem ser facilmente rompidos, e também pelas 

menores espessuras de suas paredes. 

Tabela 4.2 – Atividades que causam interferências externas em gasodutos (Fonte: EGIG, 2008) 

Principais Atividades Percentagem (%) 

Escavação 38 

Trabalhos em fundação 9 

Serviços Públicos 9 

Agricultura 9 

Serviços de drenagem 8 
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Figura 4.9 – Relação entre a interferência externa, modo de falha  e o diâmetro do gasoduto  (Fonte: Adaptado 

EGIG, 2008) 

 

Em outra análise de informações, fornecida pelo banco de dados do PHMSA (Pipeline 

and Hazardous Materials Safety Administration) - U.S. Department of Transportation (DOT-

USA, 2009), foram obtidos 3.069 registros de acidentes envolvendo tubulações de gás no 

período de 1988 a 2008, e distribuídos conforme seu tipo de transporte, mostrado na Tabela 

4.3. Dentre os incidentes do sistema de distribuição, cerca de 37% são causados por 

escavação, conforme mostrado na Figura 4.10. 

 

Tabela 4.3 – Resumos dos Incidentes Significantes em gasodutos: 1988-2008 (Fonte: Adaptado de DOT-USA, 

2009) 

Tipo de transporte Total % 
Média de 5 anos 

(2003-2007) 

Média de 10 anos 

(1998-2007) 

Média de 20 anos 

(1988-2007) 

Transmissão 1108 36,1 79 65 52 

Gathering 120 3,9 11 8 5 

Distribuição 1841 59,9 99 91 87 

Total 3069 100,0 189 164 144 
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Figura 4.10 – Principais causas de incidentes em gasodutos de sistema de distribuição (Fonte: Adaptado de 

DOT-USA, 2009) 

Dos 3.069 acidentes registrados pelo DOT-USA no período pesquisado, citados acima, 

470 se referem a acidentes envolvendo dutos feitos de PEAD, o que corresponde a 15,4% das 

ocorrências. Para dutos de PEAD várias são as causas dos acidentes, conforme pode ser 

observado na Figura 4.11. Os danos ocasionados por outras forças externas (carros, 

caminhões, incêndios/explosões como causa primária, vandalismo e outros) prevalecem como 

a causa principal dos acidentes seguida pelos danos por escavação. 

 

 

Figura 4.11 – Principais Causas de Incidentes em um gasoduto com tubulações de PEAD no período de 1988 a 

2008 (Fonte: Adaptado de DOT-USA,2009) 
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Em outra análise da base de dados Ukopa Pipeline Fault Database (UKOPA), a taxa 

de frequência de falha sobre o período de 1962 a 2006 foi de 0,248 incidentes por 1000 

km.ano. E para os últimos 5 anos foi de 0,0028 incidentes por 1000 km.ano, como mostrado 

na Figura 4.12. A exposição total no período de 1962 a 2006 foi de 700.463,16 km.ano 

(UKOPA, 2007). 

 

Figura 4.12 – Frequência de incidentes em gasodutos por ano e a média de 5 anos (Fonte: UKOPA, 2007) 

Ainda na mesma base de dados, determina-se que a principais causas de incidentes são 

as interferências externas, corrosão externa e outras causas, como descrito na Figura 4.13. Na 

mesma figura é mostrada a frequência de incidentes pela causa e seu equivalente diâmetro do 

furo. Na Figura 4.14, relaciona a frequência de incidentes causados pela interferência externa 

e pela classe de diâmetro do gasoduto e o tamanho do furo. 

 

Figura 4.13 – Frequência de incidente pela causa e equivalente diâmetro do furo (Fonte: UKOPA, 2007) 
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Figura 4.14 – Frequência de incidentes causados por interferências externas pela classe de diâmetro do 

gasoduto e o tamanho do furo (Fonte: UKOPA, 2007) 

A relação de frequência de incidentes causada por interferências externas, pela 

classificação da área e pelo tamanho do furo é verificada pela Figura 4.15 enquanto que para a 

Área suburbana ou semi-rural é considerada uma densidade populacional maior do que 2,5 

pessoas por hectare e presença de propriedades residenciais e a área urbana por áreas centrais 

de cidades com alta densidade populacional. 

 

Figura 4.15 – Relação da frequência de incidentes causados por interferência externa pela classificação da 

área e o tamanho do furo (Fonte: Adaptado de UKOPA, 2007) 

Dados estatísticos recentes (OPS, 2005 apud SKALAVOUNOS & RIGAS, 2006) 

revelam que durante os últimos 20 anos, as taxas de acidentes de gasodutos de gás natural 

ficaram no mesmo nível, apesar de incrementos nas medidas de segurança e avançados 

sistemas de segurança aplicados na prática. 
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Após determinadas as estatísticas das taxas de vazamentos e suas causas fornecidas 

por banco de dados externos, parte-se para a etapa de elicitação do conhecimento a priori do 

especialista sobre a probabilidade de ocorrência de um vazamento acidental no gasoduto em 

análise. Para isso, pergunta-o os valores limites de acontecimento do vazamento acidental de 

gás, em que abaixo ou acima desses valores seja considerado com probabilidade ínfima, que 

tende a zero o acontecimento do vazamento. 

Em uma posição conservadora, o especialista considerou um valor para o limite 

superior de 10 vezes maior que a frequência de falha sobre os últimos 20 anos do banco de 

dados do EGIG (0,00037 incidentes por km.ano), e para o limite inferior considerou um valor 

10 vezes maior do que a frequência de falha sobre os últimos 5 anos do banco de dados do 

EGIG (0,00016 incidentes por km.ano). Obtendo assim valores de 0,0016 incidentes por 

km.ano para o limite inferior e o valor de 0,0037 incidentes por km.ano para o limite superior.  

De posse desses valores, foi aplicado ao decisor o método dos intervalos 

equiprováveis, apresentado no tópico 2.3, para a elicitação do conhecimento a priori do 

especialista sobre a taxa de vazamento acidental primário, conforme mostrado na Tabela 4.4 e 

Figura 4.16: 

Tabela 4.4 – Resultado da elicitação a priori do especialista sobre a taxa de vazamento acidental de gás natural 

λ (vazamento) π(λ) 

1,60.10
-4

 0,070 

1,86.10
-4

 0,132 

2,11.10
-4

 0,223 

2,36.10
-4

 0,340 

2,67.10
-4

 0,510 

2,88.10
-4

 0,631 

3,15.10
-4

 0,776 

3,43.10
-4

 0,885 

3,70.10
-4

 0,952 

 

Que foi aproximado por uma função distribuição de probabilidade Weibull com os 

seguintes parâmetros: β =4,449 e η = 2,88.10
-4

, conforme Figura 4.17. O coeficiente de 

determinação associado é de r
2
 = 0,991.   
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Figura 4.16 – Probabilidade acumulada sobre a taxa acidental de vazamento 

 

Figura 4.17 – Distribuição Weibull da taxa acidental de vazamento primário 

Realizada a elicitação do conhecimento sobre a taxa de vazamento primária ajusta-se, 

através do auxílio do SAD, os valores dos parâmetros da distribuição de probabilidade 

Weibull para cada cenário específico, determinando a melhor representação das 

probabilidades dos cenários acidentais e conhecimento do especialista. 

Finalmente, devido ao fato dos trechos analisados serem contínuos, conforme 

mencionado pelo especialista, foram diferenciados por ele apenas pelas características dos 

dois tipos de materiais utilizados na fabricação do duto considerado. Considerou-se que a 
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probabilidade de acidente no duto de PEAD seja 1,5 vezes mais provável do que o aço 

carbono. Os valores resultantes das probabilidades de falha por cenário e trecho são 

mostrados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Probabilidades de falha por cenário e trecho e para o cenário de normalidade π (θN) 

Seção  
Detonação 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Ruptura 

Dispersão 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Furo 

  N   R1   R2   R3   F4  

Seção 1 0,9998360 0,00003899 0,00004033 0,00004346 0,00004118 

Seção 2 0,9998360 0,00003899 0,00004033 0,00004346 0,00004118 

Seção 3 0,9998360 0,00003899 0,00004033 0,00004346 0,00004118 

Seção 4 0,9998906 0,00002599 0,00002688 0,00002898 0,00002746 

Seção 5 0,9998906 0,00002599 0,00002688 0,00002898 0,00002746 

Seção 6 0,9998906 0,00002599 0,00002688 0,00002898 0,00002746 

Seção 7 0,9998906 0,00002599 0,00002688 0,00002898 0,00002746 

Seção 8 0,9998906 0,00002599 0,00002688 0,00002898 0,00002746 

Seção 9 0,9998906 0,00002599 0,00002688 0,00002898 0,00002746 

 

4.3.5 Análise de exposição de objetos  

Nesta etapa serão analisados os objetos que estão expostos aos impactos devido à 

ocorrência de um cenário acidental em determinado trecho, nas diferentes dimensões de um 

vazamento acidental de gás natural. Para cada cenário perigoso e trecho do gasoduto aplicam-

se modelos matemáticos e aplicações numéricas nas diversas características circunvizinhas 

dos objetos expostos à fonte de perigo. Deseja-se, através desse estudo matemático, estimar os 

possíveis impactos às propriedades, ao meio ambiente e à saúde e segurança das pessoas 

expostas às fontes de perigo, podendo-se ter, a depender da sua complexidade matemática, 

níveis de exposição mais complexas ligadas à dispersão de gás, à chamas, ao calor ou à 

explosões. 

Algumas variáveis características de cada trecho, como a taxa de vazamento do gás, 

condições climáticas (velocidade e direção do vento), distância da fonte de ignição, área ou 

zona de perigo e além de outras, são utilizadas por diversos autores para a estimação dos 

objetos em exposição decorrentes de um vazamento acidental de gás natural (JO & AHN, 

2002). 

Mas para isso, em primeiro lugar, é necessário determinar a área ou zona de perigo 

decorrente de cada cenário e trecho específico, assim possibilitando a estimação dos impactos 
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e consequências nas três dimensões consideradas (humana, ambiental e financeira) em um 

determinado trecho.  

A zona de perigo, segundo Dziubnski et al. (2006), é uma região em que os impactos 

ultrapassam os limites críticos, causando danos em pessoas, prejuízos (perdas) em 

propriedades e ao meio ambiente. Para determinar o tamanho da área ou zona de perigo, 

alguns autores (JO & AHN, 2002) utilizam como limiar uma intensidade de radiação térmica 

de 15 kW/m
2
, sendo que se considera a zona de perigo menor quando se leva em consideração 

danos causado às pessoas, do que danos causados às propriedades, isso é devido à menor 

resistência aos limiares de radiação pelas pessoas, quando comparado aos das propriedades. 

Em seu trabalho Sklavounos & Rigas (2006) propuseram um método simplificado para 

estimar a distância segura de gasodutos de GN e GLP mostrado na Figura 4.18. 

 Gás de interesse 

Coleta de Dados 

Análise de Árvore de Eventos 

Seleção do Resultado 

Simulação do acidente 

Avaliação da Distância 

Segura 
Valores Limites 

Estimação das Propriedade dos 

Gases 

Características do Gasoduto 

 

Figura 4.18 – Diagrama lógico para determinação da distância segura (Fonte: Adaptado de Sklavounos & 

Rigas, 2006) 

Por simplificação, Brito & Almeida (2009) utilizam uma avaliação conservadora dos 

riscos envolvidos para cada cenário e trecho, considerando a zona de perigo mais crítica para 

cada trecho, associada ao pior cenário acidental que pode ocorrer naquele trecho. Sklavounos 

& Rigas (2006) definem o cenário jato de fogo, decorrente de uma ruptura, como limiar para 

determinar as distâncias seguras nas proximidades de gasodutos de gás natural e petróleo. 

Para estimação conservadora do raio máximo de perigo, considerando a pressão de 

operação, diâmetro do duto e a extensão do gasoduto a partir da estação de compressão, é 
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utilizada uma equação simplificadora proposta por Jo & Ahn (2002). Os autores levam em 

conta um cenário acidental de vazamento decorrido de uma ruptura e através de um jato 

horizontal de gás natural. O raio é dado pela equação 4.1: 

41

4521

512,1
L

dP
r o 

  (4.1) 

onde r corresponde à distância máxima de perigo (metros), adotando-se um fluxo máximo de 

calor de 15kW/m
2
, para o qual a exposição de até 30 segundos em aproximadamente uma 

probabilidade de 1% de provocar fatalidade; Po corresponde a um valor de pressão constante 

(N/m
2
) na estação de compressão a montante ao trecho; d é o diâmetro do duto; e L é a 

extensão do gasoduto a partir da estação de compressão a montante. 

Aplicando a equação 4.1, obtêm-se os seguintes raios da zona de perigo, apresentadas 

na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Raio da zona de perigo para cada seção analisada 

Seção Raio da zona de Perigo (m) 

Seção 1 7,02 

Seção 2 6,27 

Seção 3 7,46 

Seção 4 22,30 

Seção 5 19,27 

Seção 6 18,15 

Seção 7 17,19 

Seção 8 16,50 

Seção 9 15,95 

4.3.6 Estimação do conjunto de payoffs (Humana, Ambiental e Financeira) 

A etapa presente é responsável pela obtenção dos possíveis impactos (consequências) 

ou payoffs, decorrentes dos cenários acidentais, em uma zona de perigo já estimada na etapa 

anterior. 

O modelo é composto por um conjunto de três dimensões de consequências que 

envolvem os riscos sobre os seres humanos (RH), riscos ambientais (RA) e riscos financeiros 

(RF) decorrentes de vazamentos acidentais de gás natural. 

A primeira dimensão das consequências é a dimensão humana (H), que é o âmbito mais 

abordado nas análises de riscos pela literatura. Normalmente, é tratado como o número de 

fatalidades decorrentes à radiação térmica em raios de probabilidades de fatalidade (99%, 

50% e 1%) devido ao calor do vazamento do gás ou das chamas (JO & AHN, 2005), mas 
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podem ser também tratado como fatalidades decorrentes a explosões e projeção de objetos 

(BARTENEV et al., 1996). 

Segundo Brito & Almeida (2009), as consequências nessa dimensão são abordadas pela 

estimativa do número de pessoas expostas a um nível mínimo de radiação que possa causar 

qualquer tipo de ferimentos, queimaduras de primeiro e segundo grau, e não necessariamente 

a morte das pessoas, como é tratada no risco social, através da curvas FN. Dessa forma se tem 

uma análise mais conservadora, pois engloba qualquer tipo de dano (ferimentos) causado aos 

seres humanos. 

Nessa dimensão, o decisor estimou o conjunto payoff  hh pP  , considerando como o 

número de pessoas com queimaduras de segundo grau devido a uma radiação de 

aproximadamente 15kW/m
2
 por um tempo inferior a 30 segundos, assumindo assim um limite 

mais conservador do que o número de fatalidades.  

Sob uma visão conservadora, considerando uma densidade demográfica média na 

cidade de Aracaju de 3000 habitantes/km
2
 e a área da zona de perigo por toda a seção, tem-se 

o conjunto do número de pessoas expostas ao risco na zona de perigo em cada trecho, 

mostrado na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Número máximo de Pessoas Expostas dentro da Zona de Perigo 

Seção Número máximo de Pessoas Expostas  

Seção 1 32  

Seção 2 67  

Seção 3 89  

Seção 4 34  

Seção 5 86  

Seção 6 90  

Seção 7 74  

Seção 8 85  

Seção 9 100  

 

No modelo, a segunda dimensão tratada é a ambiental (A), que corresponde aos 

impactos (  aa pP  ) acidentais de vazamento de gás natural no meio-ambiente, limitando-se 

normalmente em incêndios, queimadas em área de vegetação e mortalidade da fauna. 

Segundo os autores, devido à difícil mensuração dos impactos ambientais pelas queimadas, 

integridades da fauna e desequilíbrio da biodiversidade de dada região através da medida de 

perda monetária, utilizaram-se, dentre possíveis variáveis indicadoras, a extensão em metros 
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quadrados de vegetação destruída, considerando uma representação plausível da extensão dos 

impactos ambientais causados por acidentes.  

Por análise do decisor, e através do SAD, a área de vegetação exposta dentro da zona de 

perigo por seção é mostrada na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Área de Vegetação inserida na Zona de Perigo por seção 

Seção Vegetação na Zona de Perigo (%) Área de Vegetação (m
2
) 

Seção 1 10% 15,46 

Seção 2 8% 9,87 

Seção 3 5% 8,73 

Seção 4 10% 156,19 

Seção 5 8% 93,29 

Seção 6 8% 82,76 

Seção 7 5% 46,42 

Seção 8 5% 42,76 

Seção 9 5% 39,97 

 

A área máxima de vegetação exposta ao risco acidental é limitada superiormente à 

seção 4 com uma área de aproximadamente 156,19 m
2
. Desta forma, limita-se o conjunto 

 aa pP   em 156,19 m
2
 de vegetação destruída. Como o estudo de caso é realizado em um 

gasoduto de distribuição de gás natural que se encontra em área urbana, pode-se perceber a 

pequena exposição ao impacto ambiental, comparada às outras dimensões. Mas é importante 

perceber, que mesmo sendo pequeno o impacto ambiental levando-se em consideração a área 

da vegetação que pode ser queimada, a perda pelos danos ao meio ambiente pode ser grande, 

pois podem existir espécies importantes e raras em uma determinada região. Outra questão 

importante que se tem levantado atualmente é a imagem da empresa no tocante a conservação 

da natureza, que possui grande peso na opinião pública sobre a empresa. 

A última dimensão tratada pelo modelo, consequências financeiras (F), corresponde a 

qualquer despesa monetária decorrente dos prejuízos de um acidente no gasoduto. Brito & 

Almeida (2009) dividiram essas perdas monetárias em perdas diretas, que impactam na 

paralisação da operação do fornecimento de gás natural, gastos esperados com a 

reestruturação dos elementos (mão-de-obra, equipamentos e matéria-prima) para 

normalização do serviço de transporte de gás natural; as perdas de terceiros, na qual 

contabilizam as recuperações das propriedades públicas e privadas (residências, comércios e 

indústrias); e as indenizações por danos a propriedades de terceiros, por mortes e danos físicos 

a pessoas atingidas, multas ambientais e outros. 
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Segundo Lopes (2008), não seria redundante considerar as indenizações por danos 

físicos as pessoas como perda financeira, uma vez que já foram contabilizados o número de 

pessoas expostas na dimensão humana (H), nem uma tentativa de monitorizar as 

consequências da dimensão do risco humana, pois se têm percepções diferentes nesses riscos. 

A mesma consequência pode acarretar em perdas na dimensão humana (ferimentos e/ou 

fatalidades) e também em pagamentos de indenizações, ou seja, perdas financeiras. 

Para essa dimensão, o decisor limitou-se a uma perda máxima monetária de 

R$3.000.000,00 a ser posteriormente utilizada na estimação da função utilidade, que será 

mencionado na próxima etapa. 

4.3.7 Elicitação da função utilidade multiatributo 

Segundo Brito & Almeida (2009), a representação tradicional de risco com 

probabilidades ou produto de probabilidades por valores de consequências não refletem a 

aversão das pessoas em relação a eventos nocivos com baixa probabilidade e grandes 

consequências catastróficas. Com isso é necessário uma abordagem que considere a 

preferências do decisor. Desta forma, os autores utilizam as funções utilidades sobre as 

consequências para incorporar a preferência do decisor ao risco nas perdas decorrentes de 

acidentes com vazamento de gás natural. 

Keeney & Raifa (1976) descreveram um procedimento de elicitação da função utilidade 

multiatributo em cinco estágios: 

 Introdução a terminologias e idéias; 

 Identificação das suposições de independência; 

 Avaliação das funções utilidades condicionais; 

 Avaliação das constantes de escala; e 

 Verificação da consistência e reiteração. 

Todas essas etapas estão disponíveis na ferramenta SAD. Antes da elicitação é essencial 

a familiarização do decisor aos conceitos de análise de decisão, função utilidade e sua 

estrutura axiomática, e o jogo de loterias de payoffs. Para tal entendimento foi 

acrescentado ao SAD uma aplicação de algumas loterias de payoffs cotidianas, como, por 

exemplo, a loteria de apostar na mega-sena, onde o decisor tem uma quantia com certeza de 

dinheiro para apostar (por exemplo, t reais) e precisa definir o valor de probabilidade p a qual 

é indiferente em ficar com o dinheiro ou entrar no jogo da loteria. Ou seja, o decisor fica 
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indiferente em ter os t reais com certeza ou arriscar em uma loteria para ganhar um prêmio x 

com a probabilidade p ou perder o jogo com a probabilidade 1-p. Graficamente essa 

indiferença é descrito desta forma, como mostra na Figura 4.19:  

  p R$ x 

R$ t 

  1-p R$ 0,00 
    

ou     
 00,0$,,$~$ RpxRtR

 

Figura 4.19 – Representação gráfica de uma loteria de payoff (Fonte: autor) 

Depois de confirmado o entendimento do decisor acerca do conceito de loteria de 

payoffs e demais conceitos, estruturou-se o problema de decisão e seu espaço consequência, 

composto por três dimensões (X,Y,Z) e sua respectiva representação gráfica (ver Figura 4.20), 

que são:  

 X  Humana (número de pessoas expostas a ferimentos); 

 Y Ambiental (área de vegetação exposta); 

 Z Financeira (quantidade monetária desembolsada) 

 

Figura 4.20 – Representação gráfica do espaço consequências da Função Utilidade Multiatributo (Fonte: 

autor)  

A elicitação da função utilidade ocorre sobre um intervalo fechado de consequências, 

onde o valor máximo limita-se a uma consequência nula (não haver impactos) e o valor 

mínimo pela maior das consequências estimadas pelos trechos. Vale ressaltar que, embora se 

possam ter valores discretos e enumeráveis (número de pessoas vitimadas) na consequência 
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humana, os conjuntos das consequências nas três dimensões podem ser considerados 

contínuos para fins da estimação da função utilidade. 

Utilizando a ferramenta SAD e o apoio de um analista de decisão, limitam-se os valores 

das funções utilidades para o valor máximo (sem consequências) nas dimensões humanas, 

ambientais e financeiras, respectivamente, em nenhuma pessoa ter sofrido lesão, nenhuma 

área de vegetação queimada e nenhum dano financeiro decorrente de um vazamento acidental. 

O mesmo ocorre para limitar os valores das funções utilidades para o valor mínimo (maior 

consequência) nas dimensões humana, ambiental e financeira, respectivamente, 100 pessoas 

terem sofrido lesões na seção 9 do gasoduto, 156,19 m
2
 de vegetação ter sido queimadas na 

seção 4 e R$ 3.000.000,00 em danos financeiros decorrentes de um acidente, mostrados na 

etapa anterior, e detalhados como segue: 

 pessoasxxxx 0 ferimentos com pessoas 10010   

 
2 210 0queimada  vegetaçãode19,156 mymyyy   

 00,0$00,000.000.3$ de perda10 RzRzzz   

Para confirmação do entendimento do decisor com relação aos limites do espaço 

consequências e suas preferências, questiona-se o decisor com relação à definição das 

preferências no tocante aos pontos Sx e Tx, Sy e Ty, e por último Sz e Ty, definidos na Figura 

4.20. Caso haja alguma incoerência em suas respostas, retorna-se ao ponto inicial de 

explicação dos limites do espaço consequência e introdução conceitual da utilidade.  

Depois de estipulados os valores limites das funções utilidades e o correto entendimento 

dos mesmos pelo decisor, através dos procedimentos descritos em Keeney & Raiffa (1976) foi 

verificada a independência aditiva entre os atributos, ou seja, existe independência 

preferencial entre os conjuntos das consequências nas três dimensões analisadas. Para isso, 

considera-se que as preferências do decisor são indiferentes entre loterias abaixo 

consideradas, conforme Figura 4.21: 
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Figura 4.21 – Loterias que representam a hipótese de independência aditiva entre os atributos 

Dessa forma, a função utilidade aditiva pode ser descrita pela equação 4.2: 

       fUkaUkhUkfahU fah ,,
 

(4.2) 
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onde  hU ,  aU  e  fU  são as utilidades unidimensionais para as dimensões de risco 

humano, ambiental e financeiro, respectivamente, e as constantes hk , ak  e fk  são constantes 

de escalas estimadas por processos de elicitação baseados na comparação de loterias de 

payoffs, e 1 fah kkk , conforme descrito por Keeney & Raiffa (1976). 

Continuando o processo de elicitação da função utilidade, foram ajustadas as curvas que 

retratam as preferências do decisor sobre os três conjuntos de consequências analisadas pelo 

modelo (funções utilidades unidimensionais). Os procedimentos seguidos, da elicitação da 

função utilidade unidimensional, também estão descritos em keeney & Raiffa (1976) e são 

divididos em cinco etapas: 

 Preparação para a avaliação; 

 Identificação de características qualitativas relevantes; 

 Especificação de restrições quantitativas; 

 Escolhendo a função utilidade, e; 

 Checando a consistência. 

Foram ajustadas as curvas de preferências, com auxílio do SAD, levando em 

consideração o comportamento do decisor ao risco, se ele possui características de 

comportamento de aversão, de neutralidade ou de propensão ao risco em cada dimensão.  

O decisor obteve um comportamento de aversão ao risco nas três dimensões, ou seja, o 

mesmo tem um comportamento conservador quando se trata de questões relacionadas a vidas 

humanas, a perdas ambientais e perdas financeiras, descritas pelas equações 4.3, 4.4 e 4.5, e 

graficamente na Figura 4.22. 
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Figura 4.22 – Funções utilidades unidimensionais resultantes  

Para avaliar as constantes de escala, foi utilizado um conjunto estruturado de 

questionamentos, em que o decisor faz escolhas probabilísticas de loterias envolvendo payoffs 

nas três dimensões.  

Primeiro, questionou-se ao decisor até encontrar o valor de p em que o decisor fique 

indiferente em ter a consequência  01, wz  com certeza ou entrar na loteria  

   1100 ,,,, wzpwz , onde o valor de 0w  corresponde à consequência  00 , yx  e o valor de 

1w  equivale à consequência  11, yx .  

Determinado o valor de p, questiona-se ao decisor o valor de q em que o decisor fique 

indiferente em ter a consequência  01, yx  com certeza ou entrar na loteria  

   1100 ,,,, yxqyx . Com os valores de p e q determinados e a condição de que 

1 fah kkk  é possível determinar pk f  ,   qpkh *1  e    qpka  1*1 , 
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conforme tela do SAD (Anexo 3). As constantes de escalas encontradas foram: 20,0hk , 

20,0ak  e 60,0fk . 

4.3.8 Cálculos das probabilidades das consequências  

Diversas incertezas estão presentes na estimação dos cenários e zonas de perigo, 

conforme mostrado nas etapas anteriores do modelo. Tais incertezas não são desejáveis para o 

modelo, pois se torna impossível definir deterministicamente quais as consequências 

multidimensionais que podem ocorrer decorrentes de um vazamento acidental de gás natural.  

Nesta etapa, é determinada uma distribuição de probabilidade sobre os possíveis valores 

das três dimensões de consequências  ijkfah apppP ,,,   para cada trecho e cenário 

específico. 

De acordo com Brito & Almeida (2009), pode-se considerar, no contexto de acidentes 

em gasodutos, que as consequências humanas, ambientais e financeiras possuem correlação 

insignificante entre si, devido ao fato de que os raios de perigo são de algumas dezenas de 

metros, e a combinação dessas dimensões de consequências ocorre de forma aleatória e 

independente, em função das características especificas de cada trecho, de forma que as 

probabilidades  ijkh apP , ,  ijka apP ,  e  ijkf apP ,  podem ser estimadas 

independentemente. 

A distribuição de probabilidade de uma dada consequência, conhecida como função 

consequência P, é representada pela probabilidade de se obter uma dada consequência p, dado 

que ocorreu um cenário θjk em um trecho ai do gasoduto analisado, que no caso da dimensão 

humana é representado por  ijkh apP , . De forma análoga se obtêm a função consequência 

para as demais dimensões  ijka apP ,  e  ijkf apP , . 

Detalhes matemáticos das estimações das funções consequências humanas, ambientais e 

financeiras serão explicados nos próximos tópicos 4.3.8.1, 4.3.8.2, 4.3.8.3, Tal descrição 

matemática no SAD, o módulo de cálculo numérico, está oculto ao usuário, desta forma não 

há interação direta do usuário com a mesma. A interação ocorre por meio dos demais módulos 

que dialogam com o usuário. 
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4.3.8.1 Estimação das funções consequências – Risco Humano 

Serão analisados nessa seção os efeitos dos impactos decorrentes de um acidente com 

vazamento de gás natural sobre a dimensão humana. De acordo com o autor, as pessoas 

reagem a de formas diferentes a uma determinada radiação térmica. Com o intuito de facilitar 

o entendimento dessas reações foram desenvolvidas transformações matemáticas, como a 

Probit, que relaciona o nível de radiação térmica com a probabilidade de ocorrência de um 

determinado dano físico em uma pessoa, que para o caso especifico é a ocorrência de uma 

fatalidade. A probabilidade P, relacionada à probit Y é determinada pela equação 4.6: 
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 (4.6) 

A variável Y é considerada como uma variável aleatória gaussiana de média 5 e 

variância 1, cujo valor é determinado pelas equações 4.7 e 4.8: 

)ln(21 VkkY   (4.7) 

onde V é uma variável de causa, que corresponde a percentagem da área queimada do corpo, e 

k1 e k2 são constantes empíricas de susceptibilidade das pessoas a uma determinada carga 

nociva de radiação. 

A variável V pode ser calculada pela expressão 4.8, quando esta corresponder a uma 

carga térmica absorvida por uma pessoa: 

4

3

ItV   (4.8) 

onde t é o tempo de exposição (s) e I é o fluxo de radiação de calor (kW/m
2
). 

Valores experimentais para os parâmetros k1 e k2 da probit são encontrados na literatura. 

Tsao & Perry (1979) apud Brito (2007) definem uma expressão conservadora para o cálculo 

da variável Y e da probabilidade de uma pessoa sofrer a uma fatalidade devido à exposição a 

uma carga de radiação térmica, descrita na equação 4.9: 

 )ln(56,28,12 3

4

ItY   (4.9) 

Para se ter uma postura mais conservadora e simplificadora da complexidade do 

fenômeno exposto, algumas hipóteses foram assumidas pelo autor. Adota-se para os cálculos 

o valor de fluxo médio de radiação de calor, ou seja, assume-se um valor de fluxo de calor 

constante. Ao invés de, considerar as consequências resultantes como fatalidades, leva-se em 
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conta a ocorrência de queimaduras de primeiro ou segundo grau pela exposição à radiação 

térmica do gás em chamas. 

Foram associados, pelo decisor, os seguintes níveis de fluxo de radiação de calor ( I ) 

aos cenários acidentais, apresentados na Tabela 4.9: 

Tabela 4.9 – Fluxo médio de  radiação de calor (Fonte: Brito & Almeida, 2009) 

Cenário 
Modo de Falha do Gasoduto 

Ruptura (kW/m
2
) Furo (kW/m

2
) 

 Detonação/ Deflagração 30 30 

 Bola/Jato de Fogo 15 10 

 Dispersão de Gás 05 03 

 

O modelo proposto em Brito (2007) considera a probabilidade P de uma fatalidade 

utilizando uma probit (dado pela equação 4.9), a probabilidade i,  que equivale a 

probabilidade de, havendo o cenário, uma pessoa que está na zona de perigo seja atingida pela 

radiação térmica; e  que é um fator que retrata quantas vezes mais provável que uma 

fatalidade é a ocorrência de, no mínimo, queimaduras de primeiro e segundo grau sobre 

pessoas expostas a um fluxo de radiação de calor I.  

Para determinar o valor de  , pode-se utilizar bases de dados e estudos na literatura, a 

respeito das consequências de acidentes em gasodutos, ou ainda, valores da Probit para 

determinar a probabilidade de um indivíduo exposto à radiação térmica I sofrer consequências 

não fatais, e dividindo-se esse valor pela probabilidade de ocorrer uma fatalidade encontrada 

através da transformação Probit. Seguiram-se os mesmo parâmetros do trabalho de Brito & 

Almeida (2009). Considerou-se um tempo de exposição a chamas de 30 segundos, 

enfatizando que acima deste é assumido que as pessoas expostas se desviaram da fonte de 

radiação térmica ou encontraram algum tipo de abrigo. 

Pode-se determinar o valor i,  através de uma verificação estatística histórica de banco 

de dados, e estudo sobre comportamento das chamas para determinar a probabilidade de uma 

pessoa ser atingida. Para esse trabalho, foram utilizados valores apresentados por Brito & 

Almeida (2009), e posteriormente ajustadas pelo especialista, em uma etapa de elicitação 

presente no SAD. 

Considerando que o ferimento de cada indivíduo em um cenário acidental corresponde a 

um ensaio independente de Bernoulli,  ijkh apP , , dada pela equação 4.11: 
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onde hP  é o número de pessoas com ferimentos, queimaduras de primeiro ou segundo grau; 

 (dada pela equação 4.10) é a probabilidade de uma pessoa na zona de perigo ser atingida e 

sofres danos; jk corresponde ao cenário acidental em análise; ia corresponde ao trecho em 

análise; e in  corresponde ao número máximo estimado de pessoas a serem atingidas na zona 

de perigo associado a um dado trecho ai. 

O decisor foi auxiliado pelo SAD para dar entrada aos parâmetros associados a cada 

cenário e seção do gasoduto para a estimação das funções consequências sobre a dimensão 

humana,  ijkh apP , , descrita na equação 4.11, e apresentados nas Tabela A1.0.1 a Tabela 

A1.0.6 do Anexo 1. 

4.3.8.2 Estimação das funções consequências – Risco Ambiental 

Ainda baseado no trabalho de Brito (2007), para determinar as consequências de um 

acidente em gasoduto, levando-se em consideração a consequências sobre o meio-ambiente, é 

analisado como indicador dessas consequências a área de vegetação queimada em uma zona 

de perigo avaliada. Considerando a expressão 4.12:  

  Qtia tISp   ,exp1  (4.12) 

onde iS  é  área de vegetação presente na zona de perigo associado ao trecho (m
2
); t,  é uma 

constante associada ao cenário e ao trecho (m
2
/kJ); I  é o fluxo de radiação médio de calor 

associado a um cenário acidental (kW/m
2
); e Qt  é o tempo até que as chamas decorrentes da 

ignição do gás e da queima de material combustível sejam apagadas (em segundos).  

A constante λθ,t pode ser determinada através de estudos da literatura ou inferência 

estatística, experimentalmente ou por meio de especialistas. O tempo de atuação da empresa 

em acidentes (tQ), desde a seu alerta até o apagamento das chamas, gira em média de 40 

minutos para a capital, 60 minutos para a grande capital, e 90 a 120 minutos para as cidades 

do interior. 

Segundo Brito (2007), considerando que a variável Qt  é uma variável aleatória, cuja 

distribuição de probabilidade se dá em função do cenário, do trecho em estudo e da agilidade 

e potencialidade que a empresa responsável pelo gasoduto tem disponível no tratamento aos 



Capítulo 4 Aplicação do Modelo de Decisão 

104 

 

acidentes. Essa variável segue uma distribuição de probabilidade semelhante à 

mantenabilidade de sistemas, a distribuição de probabilidade exponencial, cuja função 

densidade de probabilidade é apresentada na equação 4.13: 

  Qi tu

iQ eutf


 ,

,


  (4.13) 

onde o parâmetro iu ,  é uma variável em função do trecho, do cenário acidental e da estrutura 

da empresa, que corresponde ao inverso do tempo médio para o apagamento das chamas. Tal 

parâmetro foi ajustado, em uma etapa de elicitação do SAD, de forma que o especialista 

escolheu por meio dos parâmetros da distribuição Weibull, os parâmetros de forma e escala 

que melhor se adéquem a empresa. O especialista escolheu o parâmetro β (parâmetro de 

forma) igual a 1, ou seja, correspondente a uma distribuição exponencial. 

Assim, considerando a extensão de área de vegetação queimada (pa) uma variável 

aleatório continua, e função da variável aleatória tQ, tem-se: 
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para os casos em que Si > 0. Em caso contrário, e para os cenários de dispersão, onde não 

ocorre ignição do gás e degradação ambiental,   01,  aijkaa papPP  . 

Da mesma forma, utilizando-se do SAD, alimentou-se o sistema com os parâmetros 

associados aos cenários e seções, apresentados nas Tabela A1.0.1 a Tabela A1.0.6 do Anexo 

1, para a estimação das funções consequências ambiental, descrita na equação 4.14. 

4.3.8.3 Estimação das funções consequências – Risco Financeiro 

Para o cálculo da última dimensão-consequência, consequência financeira decorrente de 

um cenário acidental, é necessário levar em conta as perdas por faturamento cessante, por 

ressarcimento aos clientes, por danos a propriedades, multas e outras comentadas na seção 

anterior. 

Mas para isso, Brito (2007) considerou algumas hipóteses para a estimação da função 

consequência: 
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 Qt  é o tempo até que as chamas decorrentes da ignição do gás e da queima de 

material combustível são apagadas (segundos). 

 tR é o tempo necessário, a partir de tQ, para a restauração regular do fluxo de gás 

pelo gasoduto; e que tR é ki vezes maior do que tQ; 

 O gasoduto apresenta uma vazão de operação estacionária Q de gás natural; 

Cada trecho do gasoduto é delimitado por válvulas, fechando-as assim que detectado 

algum tipo de vazamento até que todo o gás contido no trecho isolado é liberado para a 

atmosfera. 

Para o cálculo do faturamento cessante  QtF , o autor apresenta a equação 4.15: 

  QiiiQ tkQv
d

LvtRvtF 



4

2
 (4.15) 

onde  QtF  é o montante estimado de prejuízos por perda de receitas associados a um cenário 

acidental de vazamento de gás em um trecho do gasoduto; v  é um valor médio de venda do 

gás por m
3
 (R$/m

3
); R  é a taxa de liberação de gás a partir do furo ou ruptura (m

3
/s); it  é o 

tempo de interrupção do fluxo pelas válvulas, assumido como 10 segundos; iL  é o 

comprimento do trecho em estudo; d é o diâmetro do trecho de gasoduto em análise; Q é a 

vazão regular do gás no gasoduto; Qt  é o tempo até que as chamas decorrentes da ignição do 

gás e da queima de material combustível sejam apagadas (segundos); e ki é a constante de 

proporcionalidade que associa tR e tQ, anteriormente mencionado.  

Segundo o especialista, caso haja um acidente, cujo tempo de atuação para apagar as 

chamas durem em torno de 40 a 60 minutos de queima, seria necessário em média de 10 horas 

para a restauração regular do fluxo de gás pelo gasoduto. Dada essa informação, pode-se 

encontrar o valor de ki para cada cenário e trecho, uma vez que se definiu os valores de tQ  

anteriormente. 

Outra perda financeira, comentada por Brito (2007), é a perda por ressarcimento 

decorrente da interrupção de produção dos clientes empresariais  
QtW , conforme equação 

4.16: 

    QiiQ tkwtW  1  (4.16) 

onde wi é uma estimativa do valor de produção em R$/s das empresas a jusante do trecho i 

que terão sua produção afetada pela falta do gás naquele trecho. Devido ao fato da empresa 
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analisada não ter nenhum dado relacionado a produção de seus clientes, assumiu-se que o 

parâmetro wi será dada pela perda do valor da venda cessante multiplicada por uma 

porcentagem de multa relacionado ao não fornecimento ao cliente.  

Por fim, considera-se que as perdas financeiras por danos a propriedades, multas e 

indenização por danos físicos são proporcionais a quantidade de energia liberado sobre a zona 

de perigo, ou seja, a intensidade de calor médio liberado no cenário acidental em um 

determinado trecho, descrito na equação 4.17: 

  QiQ tAItM    (4.17) 

onde   é uma constante de proporcionalidade (R$/kJ); I  é o fluxo de radiação média de 

calor associado a um cenário acidental (kW/m
2
); iA  é a área da zona de perigo relacionado ao 

trecho ai (m
2
); e Qt  é o tempo até que as chamas decorrentes da ignição do gás e da queima de 

material combustível sejam apagadas (segundos). 

A Constante de proporcionalidade perda financeira (β) corresponde a uma constante 

decorrente de danos às propriedades, multas e indenizações por danos físicos, devido à 

energia liberada pelo cenário acidental. Da mesma forma, a empresa analisada não possui 

nenhum tipo de dado que corresponde a esse parâmetro, então se considerou a valorização 

imobiliária da região dentro da zona de perigo divido pela quantidade de energia emitida 

(kW/h) vezes a área atingida, multiplicado por um fator multa de 10% de indenização. 

Somando as várias perdas financeiras, os impactos financeiros Pf, podem ser estimados 

pela equação 4.18: 

)()()( QQQf tMtWtFP   (4.18) 

Considerando que o tempo Qt  segue uma distribuição de probabilidade exponencial, 

assim a função consequência para os impactos financeiros é representada por uma função 

densidade de probabilidade, conforme equação 4.19: 
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onde: 

   iiiii AIkQvkw   1  ; iiii tRvk
d

Lv 



4

2
  

De forma semelhante às funções consequências humana e ambiental, o especialista 

insere no SAD os parâmetros referentes a cada cenário e seção relacionado a dimensão 
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financeira, apresentadas nas Tabela A1.0.1 a Tabela A1.0.6 do Anexo 1, e aplicadas na 

equação 4.19, estimando dessa forma a função consequência financeira. 

Uma vez estimadas as distribuições de probabilidades das consequências humanas, 

ambientais e financeiras decorrentes de um cenário acidental θjk em um trecho ai, segue-se à 

estimação das utilidades destas distribuições para o calculo seguinte dos riscos.  

4.3.9 Cálculo das Utilidades  

Conforme a Teoria da Decisão, o risco é considerado como o valor esperado da perda, 

definida pela equação 4.20: 

    ijkijk apPuaL ,,    (4.20) 

como 

       



Pp

p dppupPpuEPu  (4.21) 

então 

      



Pp

ijkijk dppuapPapPu ,,   (4.22) 

Substituindo as funções consequências (equações 4.11, 4.14 e 4.19), encontradas nos 

itens 4.3.8.1, 4.3.8.2 e 4.3.8.3, na equação 4.22, encontramos as utilidades das distribuições de 

probabilidade associadas a cada par de cenário e de trecho do gasoduto analisado. 

As utilidades para as funções consequências humanas, ambientais e financeiras são 

calculadas pelas equações 4.23, 4.24 e 4.25, respectivamente: 
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4.3.10 Estimação dos riscos 

Nesta etapa estimam-se os riscos associados a um trecho de gasoduto de gás natural. 

Para isso, somam-se as perdas associadas a cada cenário e trechos, nas três dimensões 

abordadas, multiplicada pelas probabilidades dos cenários acidentais e adicionado a perda 

associada a um cenário θN de normalidade, conforme equação 4.26: 

         Ni

j k

jkiijkijki aLaLEar    1,)],([  (4.26) 

A perda associada a um cenário de normalidade θN, nas três dimensões de 

consequências, é nula, ou seja, igual a -1. Assim, o somatório  
j k

jki   não é igual a 1, 

mas é igual a 1-  Ni  , ou seja, é a probabilidade de ocorrência de um vazamento acidental. 

A perda pode ser expressa em termos de utilidade e suas consequências, como dito na 

seção 4.3.9. Então temos a equação 4.27: 

        



Pp

ijkijkijk dppuapPapPuaL ,,,   (4.27) 

Substituindo as equações 4.3, 4.5, 4.6 e 4.27 na equação 4.26, e devido às propriedades 

de independência aditiva da função utilidade multiatributo e da independência em 

probabilidade das distribuições de probabilidades sobre as consequências, o risco r(ai) é 

(equação 4.28): 
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Desta forma, os riscos associados a um trecho analisado nas três dimensões, humanas, 

ambiental e financeira separadamente, respectivamente, são (equações 4.29, 4.30 e 4.31): 
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Depois de integrado as perdas obtidas pelas funções parametrizadas na seção 4.3.9 

(equações 4.23, 4.24 e 4.25), com as probabilidades dos cenários de perigos, apresentadas na 

seção 4.3.4 (Tabela 4.5), utilizando-se das equações 4.29, 4.30 e 4.31, foram obtidos os riscos 

para cada seção, associado a uma dimensão específica, apresentados na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Riscos estimados para cada seção do gasoduto em análise associada a uma dimensão de 

consequência 

Seção Risco Humano (rh) Risco Ambiental (ra) Risco Financeiro (rf) 

Seção 1 -0,999803248000002 -0,99983594183387 -0,995820529329833 

Seção 2 -0,999803248000003 -0,99983593657762 -0,997968377118836 

Seção 3 -0,999803248000005 -0,99983593184986 -0,995816064543396 

Seção 4 -0,999868828000001 -0,99989066784238 -0,998409111236671 

Seção 5 -0,999868828000004 -0,99989062448402 -0,998424777250125 

Seção 6 -0,999868828000003 -0,99989061988998 -0,998677217286597 

Seção 7 -0,999868828000002 -0,99989061482281 -0,998029374142218 

Seção 8 -0,999868828000003 -0,999890611249178 -0,99923299396062 

Seção 9 -0,999868828000003 -0,999890611521866 -0,998258233800132 

 

Considerando que os valores de risco de cada dimensão correspondem ao negativo da 

utilidade da distribuição das consequências, e como as utilidades estão em uma escala de 0 a 

1, as perdas numa escala de -1 a 0, então os riscos estarão em uma escala de -1 a 0, conforme 

equação 4.28. Dessa forma, quanto mais próximo o valor do risco estiver de -1, mais seguro é 

o trecho de gasoduto, consequentemente quanto mais próximo do valor 0, maior será o risco 

do trecho. 

4.4 Resultados da Aplicação 

Computado os valores de risco mostrados na Tabela 4.10, é possível ordenar os trechos 

analisados de forma decrescente, formando um ranking de riscos dos trechos analisados. É 

mostrado na Tabela 4.11 o ranking estimado das seções do gasoduto analisado.  

O ranking obtido pode auxiliar nas decisões de alocação de recursos, quando estes são 

escassos, na priorização das seções do gasoduto em criticidade, na adoção de medidas 

mitigadoras, na manutenção dos dutos e outras necessidades. No próximo capitulo serão 

apresentados maiores detalhes sobre o resultado encontrado. 
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Tabela 4.11 – Ranking dos Riscos multidimensionais estimados para cada seção do gasoduto em análise 

Seção Descrição Risco Total 

Seção 3 Secundário – AJ02/AJ04 -0,995783164393 

Seção 1 Secundário – AJ07/AJ08 -0,995787639163 

Seção 2 Secundário – AJ04/AJ07 -0,997935481696 

Seção 7 Principal – AJ14/AJ12 -0,99800743696 

Seção 9 Principal – AJ09/AJ07 -0,998236293322 

Seção 4 Principal – AJ18/AJ17 -0,998387227079 

Seção 5 Principal – AJ17/AJ16 -0,998402849734 

Seção 6 Principal – AJ16/AJ14 -0,998655288517 

Seção 8 Principal – AJ12/AJ09 -0,99921105320 
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5 DISCUSSÃO DA APLICAÇÃO 

Neste capítulo serão discutidos de forma mais aprofundada os aspectos referentes às 

etapas do modelo de avaliação de risco em gasodutos propostos por (Brito & Almeida, 2009) 

e insights que surgiram ao longo do processo de aplicação do modelo devido aos fatores não 

estruturados e particularizados encontradas durante o contexto da aplicação. 

Portanto, será realizado um aprofundamento das etapas do modelo já aplicadas 

anteriormente para o esclarecimento de como se procedem à aplicação e a utilização da 

ferramenta de auxílio ao modelo.  

Primeiro, serão abordadas questões ligadas diretamente à aplicação do modelo, 

observando suposições e dificuldades de obtenção dos dados do modelo e análise aprofundada 

do resultado. Depois será realizada uma análise de sensibilidade de algumas variáveis de 

entrada do modelo para avaliação de robustez do modelo, ou seja, verificar o impacto no 

resultado do ordenamento quando há uma variação nos valores de entrada das variáveis, que 

se julgam serem importantes ou de grande incerteza. 

E por fim, será feita uma sucinta explanação da ferramenta SAD utilizada para a 

aplicação do modelo de decisão.   

5.1 Aplicação do modelo 

Normalmente modelos de análise de risco, sob uma visão exclusiva de impacto sobre os 

seres humanos, que definem os riscos individuais e sociais, não apresentam uma medida geral 

de risco, que certamente envolve uma maior abrangência de impactos, além dos impactos 

sobre os seres humanos.  

Os riscos individuais, na abordagem tradicional, limitam-se à probabilidade de 

ocorrência de fatalidade de seres humanos, não considerando os diferentes níveis de impactos 

sobre os mesmos. Já o risco social está baseado em critérios de aceitabilidade de um limite de 

risco pré-definido, e isso não permite a visão de riscos intermediários, que podem ser 

verificados dentro do contexto sobre o gasoduto.  

Um fator importante do modelo analisado é sua cobertura dele sobre as perspectivas de 

diversas dimensões de consequência, não somente sobre os seres humanos. De fato, as 

consequências sobre os seres humanos assumem principal e primordial papel na análise de 

risco, mas não se pode deixar de lado as demais dimensões de riscos, quando se fala no 
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gerenciamento de riscos em gasodutos. Pois, um eficiente gerenciamento de risco tem que 

levar em consideração a abrangência, além do impacto aos seres humanos, dos impactos 

financeiros e ambientais decorrentes de um acidente. Tornando assim, imprescindível a 

análise de risco nas múltiplas dimensões de riscos associados aos gasodutos. A abordagem de 

Apoio Multicritério à Decisão (AMD) permite tratar deste tipo de problemas com múltiplos 

critérios. 

O processo de gerenciamento de risco busca manter os riscos abaixo dos níveis 

previstos em normas específicas de segurança ou até reduzir ainda mais estes riscos. Dessa 

forma, é necessário que a empresa mensure e avalie os riscos para identificar as necessidades 

de cada trecho do gasoduto.  

Para isso, a Teoria da Utilidade permite ao decisor avaliar as possíveis consequências de 

acidentes através de um processo de elicitação das preferências do decisor. A Teoria da 

Decisão permite retratar o comportamento do decisor face às incertezas inerentes ao 

problema, tendo em conta a incompleta ou falta de informação do contexto. O uso dessas 

teorias permite ao modelo agregar a aspectos mais reais do ambiente e da análise de risco. 

Percebe-se que, na análise de risco apresentada, são requisitadas tanto informações 

objetivas (por exemplo, parâmetros de medição, vazão, constantes, etc.), como também 

estimativas subjetivas (preferências do decisor, incertezas de informações, objetivos da 

empresa, etc.) para a tomada de decisão, no que tange a definição de risco e quanto a sua 

hierarquização para definir medidas de segurança de mitigação do risco. 

Dentro do modelo não são considerados vazamentos acidentais em estações de medição 

e de compressão, por ser um sistema complexo e ter uma dinâmica diferenciada dos modos de 

falhas, cenários acidentais, etc., comparado ao das tubulações de gás. São avaliados, somente, 

os cenários acidentais decorrentes de vazamentos acidentais no gasoduto (tubulação).  

O modelo também se propõe a atender ao planejamento e gerenciamento de risco no 

horizonte de curto e médio prazo, devido ao fato de o ambiente externo ter grande dinâmica 

de mudança, ou seja, estar em constante modificação, tornando mutáveis diversos fatores 

importantes para o modelo, como a taxa de falhas, características do entorno do gasoduto, 

densidade demográfica, características técnicas, etc. 

Devido a essa grande dinâmica de mudança das características do gasoduto, o SAD tem 

importante papel na interação, pois ele permite ao decisor juntamente ao analista uma maior 

explanação e feedback das etapas do modelo, fomentando para o melhoramento contínuo da 
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análise de risco. Assim, o modelo de decisão não somente traz o benefício da agregação dos 

riscos, como também permite ao decisor um estudo mais aprofundado de todas as etapas de 

análise de risco, que vão desde o levantamento de dados técnicos do gasoduto, caracterização 

do ambiente, definição dos cenários acidentais e a elicitação da estrutura de preferência da 

empresa, até a correta interpretação dos valores de riscos na forma de ranking e seus 

resultados. 

Em contrapartida, o apoio à decisão de análise de risco não exime do decisor a 

responsabilidade da tomada de decisão, É necessário que o decisor exerça a sua posição de 

quem terá toda a responsabilidade sobre a tomada da decisão. A decisão ocorre à medida que 

o decisor vai interagindo com o SAD, e sua estrutura de preferência é explicitada e detalhada, 

e as etapas vão esclarecendo, com o auxilio de especialistas e analistas, as variáveis, 

características e critérios da decisão.  

O processo da aplicação do modelo se consolida com a interação direta com o decisor, 

em diversas etapas do SAD, entre estas a qual, o especialista fornece os dados, e 

posteriormente, dados e preferências, do decisor, são processados e agregados no banco de 

dados do SAD. 

5.1.1 Modelo de Análise de risco 

A primeira etapa do modelo é a escolha do agente decisor, que exerce um fundamental 

papel dentro do modelo, pois é ele que definirá a “potencialidade” do modelo. Quanto maior a 

riqueza de informações e conhecimentos acerca do contexto, explanadas pelo decisor e seus 

especialistas, maior será a representatividade da realidade dentro do modelo.  

Caso o decisor não seja um especialista do contexto é preciso que ele seja amparado por 

uma equipe de especialistas, que lhe fornecerá todas as informações de input requisitadas pelo 

modelo, mas quem tomará a decisão será o decisor. Contudo, é preciso que se escolha um 

decisor cuja estrutura de preferência reflita os interesses da organização, pois a análise de 

risco agrega a preferência do decisor na tomada de decisão, e isso será elucidado dentro do 

modelo, como já mencionado anteriormente no tópico 4.3.7. 

Para ocasiões em que seja necessário agregar mais de um decisor no modelo, ou seja, 

agregar mais de uma estrutura de preferência, podendo ser decisores de dentro da própria 

empresa (setores diferentes ou não), ou mesmo stakeholders externos, como, por exemplo, 
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órgãos regulamentadores (Estado, ANP, etc.), população, clientes, acionistas é preciso 

estabelecer um processo estruturado de decisão em grupo.  

Quando se considera o contexto de decisões em grupo é necessário que se reúnam todos 

os critérios individuais ou comuns a fim de obter uma decisão tão eficiente quanto possível. 

Os critérios comuns são aqueles em que todos os decisores estejam de acordo (por exemplo, 

aumento dos benefícios ambientais e de segurança e a redução dos impactos acidentais). Os 

critérios individuais podem ser considerados por um ou vários decisores e não 

necessariamente pelo grupo inteiro, pois o representante da empresa provavelmente não terá a 

mesma avaliação de critérios que um representante da população. Diversos modelos são 

propostos e aplicados para as mais diversas aplicações no contexto de decisão em grupo 

(MORAIS & ALMEIDA, 2006). 

Após a identificação do agente decisor é preciso fornecer as informações requisitadas 

pelo modelo. Começa-se com a determinação dos possíveis cenários acidentais decorrentes de 

um vazamento acidental em um gasoduto.  

Normalmente o processo de definição dos cenários acidentais como mostrada na revisão 

bibliográfica, se dá por um estudo de Análise de Árvore de Eventos. Parte-se dos modos de 

falhas do gasoduto, como um evento inicial, considerando fatores relevantes como, por 

exemplo, o tempo de vazamento, tempo de ignição ou a existência ou não de confinamento do 

gás, assim resultando em diversos cenários acidentais de um vazamento acidental de um 

gasoduto, como concluído na seção 4.3.2.  

Algumas simplificações nos cenários podem ser consideradas, e como o produto a ser 

transportado é o gás natural, e sendo ele um produto com baixa toxidade e também com 

densidade menor do que a do ar, então alguns cenários podem ser irrelevantes (a depender da 

consideração do especialista) como, por exemplo, o cenário de intoxicação e o cenário de 

UVCE (explosão de nuvem de gás não-confinada), pois suas probabilidades de ocorrência e 

impactos são bem menores se comparadas aos demais cenários. 

Para a análise das consequências, alguns modelos, sob uma visão conservadora, 

somente consideram os cenários que podem trazer maior perda, que são jato de fogo e 

explosão, pois estes definem uma maior área na zona de impacto, e consequentemente 

definem um maior impacto sobre os seres humanos, os bens e o meio ambiente. 

Vale ressaltar que uma visão conservadora ou uma visão simplista dos cenários podem 

superestimar ou subestimar os valores de riscos. Por isso é importante analisar, junto com o 
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especialista e com o auxílio do SAD, quais cenários que a empresa ou que a literatura 

recomenda adotar para retratar as particularidades assumidas no gasoduto sob análise e, ainda, 

perceber as diferenças de impactos na incorporação ou não de alguns cenários. 

Uma vez determinados os possíveis cenários acidentais, parte-se para a etapa de 

segmentação dos gasodutos em trechos menores que possuam características relevantes 

homogêneas. Essa etapa é um ponto importante e delicado do modelo, pois essa segmentação 

determinará a variação de algumas variáveis importantes para o modelo, como as taxas de 

falhas e as consequências de um vazamento acidental.  

Como mencionado na seção 4.3.3, algumas características técnicas do gasoduto ou da 

área circunvizinhas podem ser descartadas para a segmentação do gasoduto, pois essas 

características são homogêneas para toda a extensão do gasoduto, desta forma elas não 

influenciarão em diferentes resultados de taxas e consequências. 

Para isso é preciso que se tenha um procedimento estruturado para a segmentação, que 

oriente o decisor, especialistas e analistas de decisão, e mostrem as características que serão 

relevantes na divisão dos trechos. Como descrito no tópico 4, da aplicação do modelo, 

estruturou-se a segmentação em características predominantes, como por exemplo, as 

características de uso de solo (tipos de zonas econômicas), densidade demográfica, etc.  

Tal metodologia, de separar em zonas, pode não ser eficiente para alguns casos 

específicos em que essas divisões não possam ser realizadas ou mesmo não reflitam na 

homogeneidade requerida pelo modelo. Então, é importante que em estudos futuros seja feito 

um aprimoramento ou um estabelecimento de procedimentos estruturados de segmentação do 

gasoduto em seções com características homogêneas. Como mencionado anteriormente, essa 

etapa tem grande influência na potencialidade da análise de risco. 

Em etapa seguinte do modelo, responsável pela estimação das probabilidades de 

ocorrência dos cenários acidentais, o presente estudo agrega a estimação feita por análise 

históricas dos acidentes (banco de dados) com a consideração de conhecimento a priori do 

especialista. 

Essa abordagem através da elicitação de conhecimento a priori do decisor é de suma 

importância, já que é normalmente complicada a disponibilidade de dados neste tipo de 

problemática de transporte de gás, o que pode tornar inviável o uso de uma abordagem 

estritamente frequentista da probabilidade. Por isso, utiliza-se uma abordagem subjetiva do 

conhecimento do especialista para determinar as probabilidades (ou taxas) de ocorrência de 
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cenários acidentais em um determinado trecho, agregando o conhecimento da dinâmica de 

comportamento do sistema gasoduto e seus modos de falhas. 

Essa agregação, novamente, torna o modelo mais representativo, pois não considera 

somente a análise histórica de base dados, quando essa está disponível. Pode ser que as 

informações do banco de dados não reflitam corretamente as condições em que a empresa 

analisada está inserida, pode-se citar algumas diferenças como, por exemplo, as características 

do ambiente circunvizinho, o nível tecnológico aplicado na empresa, regulamentação de lei, 

características sociais, etc. Cada diferença dessas características impactará na probabilidade 

(ou taxa) de ocorrência de um cenário acidental. 

Outra importante menção é relacionada à possibilidade de incorporação de novos modos 

de falhas existentes na real instalação do gasoduto, não somente a consideração do modo de 

falha ruptura e do furo do gasoduto. Pode-se determinar também pelo mesmo modo, por uma 

análise estatística histórica ou também pela experiência a priori do especialista, quais são os 

principais modos de falhas decorrentes daquele gasoduto em estudo.  

Passando para a próxima etapa, a análise de exposição de objeto, que é determinada 

através da estimação da área da zona de perigo, ou seja, a definição da área em que 

provavelmente haverá perda. No modelo aplicado é considerado somente o maior raio da zona 

de perigo para cada trecho, ou seja, uma visão conservadora para determinar a área de 

exposição ao impacto acidental, determinado conforme a equação 4.1 mostrada na seção 

4.3.5.  

Uma forma de agregar maior representatividade da realidade no modelo, principalmente 

quando se trata do gerenciamento de risco e se quer ter uma visão da real situação para a 

melhor prevenção e mitigação dos riscos, seria através da adoção de um raio de perigo 

específico para cada cenário acidental e para cada trecho, pois desta forma a análise de 

exposição de objetos aos impactos acidentais apresentariam melhor eficiência na sua 

mensuração, não tendo mais uma visão conservadora (superestimada) ou simplista 

(subestimada) da área da zona de perigo.  Mas para isso é necessário que o modelo seja 

aprimorado e que se busque na literatura uma nova formulação matemática que forneça um 

raio de perigo para cada cenário acidental e características de cada trecho. 

Determinada a área de exposição dos objetos aos impactos por um vazamento acidental 

é preciso estimar o conjunto de payoffs. O modelo proposto por Brito & Almeida (2009), em 

uma visão inovadora, agregou os riscos em diversas naturezas de impacto acidentais, 
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agregando os riscos sobre os seres humanos, riscos ambientais e riscos financeiros em um só 

risco, permitindo ao gestor uma visão multidimensional do risco da instalação do gasoduto. 

É possível também, em um estudo complementar e mais aprofundado do modelo, a 

agregação de diferentes dimensões de impacto e diferentes critérios de julgamento dentro das 

dimensões consequências já tratadas anteriormente, ou até mesmo a adaptação de variáveis 

input que melhor se adéquem ao dia-a-dia da empresa.  

Isso se faz necessário quando deparamos com situações com especificidades in loco, 

não estipuladas dentro de um modelo generalizado de análise de risco de um gasoduto, como, 

por exemplo, grande variação sazonal de pessoas, grande variação da meteorologia, presença 

de espécies (fauna ou flora) em extinção, regulamentos de lei específicos em uma 

determinada região, etc. 

A escolha das dimensões de risco humano, ambiental e financeiro, abre um leque que 

abrange grande parte das possíveis perdas contabilizadas em um vazamento acidental de gás. 

Na dimensão humana foi considerado o número de pessoas que estão dentro da zona de 

perigo, a qual está exposta a qualquer tipo de ferimento, que vão desde uma queimadura de 

primeiro ou segundo grau como a ocorrência de uma fatalidade. Essa visão permite, ao 

decisor, incorporar além do conceito de risco individual, a ocorrência da fatalidade de uma 

pessoa, como também o conceito de risco social, que é o risco para um determinado número 

ou agrupamento de pessoas expostas aos danos de um ou mais acidentes. 

Já na dimensão ambiental a determinação da possível área que está sujeita aos danos 

acidentais (queimada de área vegetal, mortes de animais, poluição, etc.) permite ao decisor 

mensurar a extensão do impacto ambiental dentro de cada trecho do gasoduto em análise. Nos 

tempos atuais, cada vez mais, a importância do impacto ambiental tem incrementado dentro 

da sociedade e seus negócios. A percepção de risco para a sociedade não somente agrega a 

perda por fatalidades de seres humanos, mas também pela perda ambiental que pode ocorrer 

por um cenário acidental. Por isso, é imprescindível a mensuração do impacto ambiental que 

um vazamento acidental imprime ao meio ambiente.  

A última dimensão, a financeira, de fundamental importância, permite ao decisor 

observar as consequências acidentais no âmbito de perda monetária. A distribuidora de gás 

como empresa, precisa garantir a sua sustentabilidade e competitividade de seus negócios, e 

para isso é exigida a mensuração das possíveis perdas financeiras ocasionadas por um 

acidente. Como já mencionado no tópico 4.3.6, a perda financeira pode ser dividida em três 
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partes: em perdas diretas, em perdas de terceiros e em indenizações a terceiros. Nessa 

dimensão, estima-se do decisor a maior perda monetária que a empresa pode tolerar em seu 

sistema financeiro, ou que ela estime como a maior perda decorrente de um acidente.  

Em outra etapa, o modelo foca-se na elicitação da função utilidade multiatributo do 

decisor. Segundo Keeney & Raifa (1976), a avaliação da função utilidade é mais do que uma 

arte, ela é uma ciência. Desta forma, não somente existem diferentes técnicas para a avaliação 

da função utilidade, como existem muitas variantes de cada uma dessas. Também, os autores 

ressaltam que uma técnica que pode ser melhor em certa ocasião pode se tornar difícil de 

aplicar a depender do decisor ou do contexto do problema. Então eles descrevem idéias e 

etapas básicas dos procedimentos necessários para a avaliação da função utilidade, que já 

foram explanadas no tópico 4.3.7, na aplicação do modelo.  

Antes mesmo de avaliar a função utilidade do decisor para cada dimensão é necessário 

clarear para o decisor que o foco da elicitação é a sua preferência. Deve ser entendido por ele 

que não existe nenhuma preferência objetivamente correta. Se, em qualquer momento, o 

decisor sentir desconfortável com qualquer informação que ele tenha que dar sobre sua 

estrutura de preferência, é naturalmente justificado. Mas para uma correta avaliação é preciso 

que decisor entenda que a análise de decisão se propõe a ajudá-lo na reflexão sobre suas 

preferências e arrumá-las em sua própria mente (KEENEY & RAIFFA, 1976). 

É crucial na análise da utilidade que o decisor entenda a orientação da escala e perceba 

os limites do espaço dimensão de análise da utilidade, por exemplo: se um incremento no 

valor x é mais ou menos desejável? Se a preferência aumenta para cima do ponto x ou então 

diminui? Quais são os limites do espaço consequência? Tais questionamentos foram 

verificados e entendidos pelo decisor na aplicação. 

O modelo de decisão exige que a estrutura de preferência do decisor sobre cada critério 

atenda aos axiomas da Teoria da Utilidade, ou seja, os axiomas da Completeza, 

Transitividade, Dominância e Arquimediano (SOUZA, 2005). Depois de apuradas essas 

exigências sobre a estrutura de preferência do decisor, realiza-se a elicitação da função 

utilidade, que é dividida em duas partes principais: uma referente à elicitação da função 

utilidade unidimensional e a outra à elicitação da função utilidade multiatributo.  

Para o correto entendimento e utilização do procedimento da elicitação da função 

utilidade unidimensional uma vez realizadas as etapas qualitativas das preferências do 

decisor, o SAD permite ao mesmo escolher entre as principais formas de preferências da 
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função utilidade (aversão, neutralidade e propensão), ajustando-as. O mesmo ocorre para a 

elicitação da função utilidade multiatributo. O decisor interage com o SAD para a 

determinação das constantes de escala, conforme descrito na aplicação do modelo (tópico 

4.3.7). 

Em etapa posterior, estimam-se as probabilidades das consequências. É definida uma 

distribuição de probabilidade sobre as três dimensões de consequências, humana, ambiental e 

financeira, conforme seção 4.3.8. A probabilidade de se obter uma dada consequência p, dado 

que ocorreu um cenário acidental θjk em um trecho ai do gasoduto analisado.  

Para cada dimensão foram utilizadas formulações matemáticas específicas que melhor 

definem as consequências e sua distribuição de probabilidades relacionadas aos cenários e 

seções dos gasodutos. Na modelagem não são considerados diretamente algumas variáveis 

como, por exemplo, a condição meteorológica e climática do ambiente a qual o gasoduto está 

exposto e também a variação sazonal da densidade demográfica com relação ao período do 

dia ou época do ano.  

O caso da meteorologia e condição climática está sendo considerado nas suposições 

inferidas da equação para encontrar a área da zona de perigo (equação 4.1) (JO & AHN, 

2002), onde os autores consideram as características de quantidade de vapor de água no ar, a 

pressão do vapor da água saturada e a umidade para calcular o fluxo de calor de radiação. 

Conclusões qualitativas em Skalavounos & Rigas (2006), definem que a velocidade do 

vento interfere durante o evento de jato de fogo suprimindo o efeito de radiação térmica, 

enquanto que a dispersão de gás é afetada pela radiação térmica que favorece a maior 

dissolução do gás combustível abaixo do limite inflamável. 

Também se relaciona à condição climática quando se alude à variável que determina o 

tempo de apagamento das chamas. Uma vez estabelecido um incêndio, espera-se que em um 

ambiente mais seco e com maior velocidade de vento tenha-se maior dificuldade para o 

apagamento das chamas, consequentemente um maior tempo para o apagamento, comparado 

a outros lugares com características contrárias, que tenha maiores níveis de umidade e sem a 

presença de vento. 

Já para a variação sazonal da densidade demográfica de pessoas, considera-se um 

número médio de pessoas presentes no horário de pico e período do ano de maior 

concentração de pessoas, por exemplo, entrada ou saída da jornada de trabalho em um período 

do ano de maior aglomeração de pessoas.  
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Como visto na aplicação, algumas variáveis, utilizadas na estimação da probabilidade 

das consequências, exigidas pelo modelo são de difícil acesso para a análise, caso a empresa 

não tenha um banco de dados ou um trabalho voltado para análise de perda nas diversas 

dimensões. Isso ocorreu, por exemplo, com as variáveis relacionadas a: 

 Perdas financeiras: 

o Estimativa em valores monetários da produção dos clientes afetados 

(wi);  

o Constante de proporcionalidade de multas e danos às propriedades (β),  

 Perdas humanas: 

o Probabilidade de uma pessoa ser atingida pela radiação térmica (α);  

o Fator que retrata quantas vezes é mais provável que uma fatalidade seja 

uma queimadura de primeiro ou segundo grau (w); 

 Perdas ambientais: 

o Constante relacionado ao trecho, cenário e ambiente (λ). 

Para suprimir a falta dos dados, encontraram-se maneiras alternativas para determinar 

seus valores como já mencionado na etapa da aplicação do modelo. Mas é preciso ter um 

maior aprofundamento sobre essas variáveis, pois elas são consideradas na modelagem 

matemática e podem influenciar na abrangência do resultado do modelo, por exemplo, caso 

considere somente as perdas às propriedades na variável β, e não as multas por danos 

materiais, essa consideração da variável está tendo uma visão simplista da realidade. 

A última etapa do modelo refere-se à estimação dos riscos. Para isso, são somadas as 

perdas associadas a cada cenário e trechos, nas dimensões de consequências sobre os seres 

humanos, ambiental e financeiro, multiplicada pelas probabilidades dos cenários acidentais e 

adicionada a perda associada a um cenário θN de normalidade, conforme equação 4.26 (tópico 

4.3.10). 

Percebe-se que os valores totais de risco são próximos ao valor de -1, conforme Tabela 

4.10,  isso é devido ao fato de que a maior contribuição da perda é correspondente ao cenário 

de normalidade operacional (θN), visto que o fato de ocorrer um vazamento acidental é raro. 

Assim, a probabilidade de não acontecer nenhum vazamento, conforme descrita na seção 

4.3.4, é próximo de 1, e como não há nenhum impacto acidental nesse cenário, então a 

utilidade da consequência nesse cenário é igual a 1 e a perda resultante nesse cenário é igual a 

-1. 
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Mesmo que as probabilidades de cenários catastróficos sejam muito pequenas, é 

necessário considerar esses cenários na análise, pois mesmo que a probabilidade seja muito 

remota, eles podem acontecer. Daí a necessidade de observar a questão da escala e não 

confundir o valor absoluto das diferenças com o seu valor comparativo. Portanto, faz-se 

importante ressaltar que, mesmo que os valores dos riscos sejam praticamente iguais, tendo 

uma diferença na ordem de 10
-3

 ou menor, quando se considera eventos acidentais raros 

tornam-se significativas essas diferenças por conta da escala que é distorcida por um evento 

de probabilidade muito elevada comparada aos demais, que podem causar danos catastróficos. 

Dessa forma, conclui-se que quanto mais próximo o valor do risco estiver de -1, mais 

seguro é o trecho de gasoduto. De posse desses valores, e realizando um ordenamento dos 

valores de risco podemos obter um ranking dos riscos associados a cada trecho do gasoduto 

(ver Tabela 4.11). 

Pode-se perceber que as seções que estão no topo da lista de ordenamento são os dutos 

cujo material de composição é de Polietileno de Alta Densidade, consequentemente possuem 

os maiores valores de risco. Isso acontece, provavelmente, pela relação de maior 

probabilidade de ocorrência de vazamento acidental com suas consequências sobre as 

dimensões humana, ambiental e financeira. Justifica-se a maior probabilidade de ocorrência 

de acidente, devido ao fato dos dutos de PEAD terem menor diâmetro e menor resistência a 

choques mecânicos do que os dutos de aço. 

Como os valores dos riscos estão em uma escala intervalar é possível ter outro insight 

sobre o resultado do modelo, além do ordenamento já demonstrado. A escala intervalar não 

permite que se tenha uma interpretação de que o risco de um trecho x é k vez maior do que o 

associado a outro trecho y. Entretanto, permite ter a conclusão de que a diferença    yRxR   

é k vez maior, ou mais preferível, de que a diferença    zRyR  . 

Dessa forma, conforme a Tabela 5.1, têm-se os valores de incrementos dos riscos entre 

seções subjacentes e suas razões de incremento das seções dos gasodutos priorizados. 

Por exemplo, no caso particular do estudo, a diferença do risco da seção 1 para a seção 

de 2 foi de 2,15.10
-3

 e a diferença do risco da seção 2 para a seção 7 foi de 7,19.10
-5

, assim a 

diferença do risco da seção 1 para a seção 2 é 29,848 vezes maior do que a diferença do risco 

da seção 2 para a seção 7.  
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Outra análise se dá através da porcentagem de acúmulo das razões de diferenças de 

riscos, que fornece uma visão da razão da diferença entre seções pelo o todo do gasoduto 

analisado. 

Tabela 5.1 – Comparação dos valores de incremento dos riscos totais  e a razão dos incrementos dos riscos 

totais entre seções dos gasodutos priorizados 

Seção Descrição 
Diferença 

(RT(ai) – RT(ai+1))*10
5
 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Secundário – AJ02/AJ04 0,044 0,002 0,21% 

Seção 1 Secundário – AJ07/AJ08 21,478 29,848 2985,04% 

Seção 2 Secundário – AJ04/AJ07 0,719 0,314 3016,48% 

Seção 7 Principal – AJ14/AJ12 2,288 1,516 3168,11% 

Seção 9 Principal – AJ09/AJ07 1,509 9,661 4134,23% 

Seção 4 Principal – AJ18/AJ17 0,156 0,061 4140,42% 

Seção 5 Principal – AJ17/AJ16 2,524 0,454 4185,84% 

Seção 6 Principal – AJ16/AJ14 5,557   

Seção 8 Principal – AJ12/AJ09    

  

Observando a Tabela 5.1, percebesse que existe um grande salto no acúmulo da razão 

das diferenças dos riscos entre as seções 1 e 2 e as diferenças entre as seções 2 e 7, formando 

uma classe de risco alto. Isso significa que houve um acréscimo maior de risco da seção 2 

para a seção 1 se comparado ao acréscimo de risco da seção 7 para a seção 2. Outro classe que 

poderíamos interpretar é formada pelas seções 2, 7 e 9, de risco médio. Essa visão permite ao 

decisor ter uma medida quantitativa da priorização relativa das seções, auxiliando-o na 

decisão de quais seções serão atendidas, caso recursos adicionais estejam dispostos ao 

tratamento de minimização de riscos acidentais.  

Uma vez observada os valores de riscos e suas possíveis interpretações é preciso que se 

estabeleçam ações de prevenção e mitigação do risco acidental. O primeiro trecho a ser a 

priorizado, certamente, seria o trecho que oferece maior valor de risco do ranking encontrado, 

que no caso seria da seção 3 do gasoduto analisado. Essa seção tem como características 

principais: duto feito de PEAD, localizada em uma avenida de grande fluxo de pessoas e 

veículos, presença de um ramal que fornece gás para clientes residenciais, seção jusante 

dependente do gás dessa seção, e etc. Com a análise aprofundada da seção a ser tratada, o 

especialista poderá propor medidas de prevenção ou mitigação do risco, dentre algumas já 

citadas no tópico 2.5.4, pode-se citar: 

 o estabelecimento de rotas de fugas para minimizar a perda, principalmente 

considerando os horários de pico de pessoas e veículos; 
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 o estabelecimento de sinalização mais evidente da presença de dutos naquela 

região (Ex.: placas, marcos, pinturas, etc.) para evitar interferências acidentais 

de terceiros, e também maior clareza na sinalização de comunicação a empresa, 

caso ocorra algum acidente; 

 o mapeamento preciso da profundidade e localização dos dutos, para a utilização 

de terceiros na necessidade de escavação; 

 a maior fiscalização da faixa de domínio do duto; 

 a redução dos intervalos de inspeção e manutenção dos dutos; 

 a adoção de dutos de PEAD com maior espessura das paredes, oferecendo maior 

resistência mecânica; 

 a maior profundidade de enterramento dos dutos; 

 a educação da comunidade local dos riscos advindos do gasoduto e treinamento 

para identificar e alertar vazamentos, e de como proceder em caso da 

ocorrências de um acidente;  

 a diminuição do tempo de resposta em caso de acidente, tanto o tempo para ser 

alertado como o tempo de atuação da empresa; 

 a coleta de dados para formação de um banco de dados históricos da rede de 

gasodutos, e;  

 outras medidas cabíveis indicadas por especialistas. 

5.2 Descrição dos dados de entrada do modelo 

A aplicação do modelo exige do decisor uma vasta gama de informações e parâmetros 

de entrada. São exigidos diversos parâmetros em diferentes etapas do modelo, que tornam o 

procedimento de alimentação do SAD complexa. Para isso, nessa seção, serão explanados os 

principais significados de cada variável, e as principais maneiras de aquisição destes dados. 

Dividem-se os dados conforme sua abrangência, ou seja, existem dados que se referem 

ao próprio trecho independente do tipo de cenário, dados referentes às consequências com 

dependência somente do trecho, e há dados que levam em consideração o trecho e o cenário 

acidental. Desta forma, dividiram-se os dados em três subtópicos, descritos abaixo: 
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5.2.1 Dados característicos relacionados aos trechos de gasodutos 

São dados relacionados somente às características das seções de gasodutos: 

 Descrição do trecho: um breve descritivo das principais características da seção 

do gasoduto, de forma a identificá-lo nas demais etapas do modelo. Pode ser um 

código já utilizado pela empresa, ou outra qualquer identificação. 

 Extensão (Li): é o comprimento da seção do gasoduto, resultante da 

segmentação do mesmo.  

Meio de obtenção: por medição direta.  

Unidade: metros. 

 Diâmetro (d): corresponde ao diâmetro interno da tubulação de gás.  

Meio de obtenção: por medição direta.  

Unidade: metros. 

 Vazão (Q): corresponde ao valor de vazão regular do gás na seção do gasoduto. 

Meio de obtenção: por instrumentação de medição ou pelo consumo a jusante da 

seção. 

Unidade: m
3
/s. 

 Valor médio de venda do gás (v): corresponde ao valor médio de venda do gás a 

jusante do trecho analisado, considerando os tipos de clientes e suas vazões, a 

qual corresponde a toda produção interrompida por um vazamento acidental. É 

preciso analisar o tipo de rede de distribuição de gás no trecho; caso haja bypass 

ou outro sistema de realimentação é possível que a perda decorrente da 

interrupção de gás naquele trecho seja menor, atingindo somente os clientes 

dentro da região das válvulas de segurança.  

Meio de obtenção: considerar o valor médio do valor de revenda do gás 

considerando os clientes e suas vazões, que sofreram pela interrupção do trecho. 

Unidade: R$.m
3
/s. 

 Estimativa em valores monetários (wi): corresponde à estimativa em valores 

monetários por segundo da produção das empresas a jusante do trecho, que 

utilizam o GN em seu processo produtivo. Esse parâmetro será utilizado para 

calcular a consequência financeira decorrente da mensuração de danos sofridos 

pelas empresas que deixam de produzir devido à eventual interrupção do 
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fornecimento de GN. Como mencionado no item anterior, é preciso verificar a 

existência de procedimentos de bypass pelo mesmo motivo.  

Meio de obtenção: parâmetro de difícil mensuração, devido à falta de acesso a 

essas informações por parte das empresas clientes, mas podem-se conseguir 

através da análise de contrato, multas contratuais por tempo de interrupção no 

fornecimento, etc.  

Unidade: R$/s. 

 Valor da pressão (Po): corresponde ao valor da pressão estacionária na estação 

de compressão a montante ao trecho. Esse parâmetro é utilizado para 

mensuração do tamanho do raio da zona de perigo.  

Meio de obtenção: por medição direta.  

Unidade: kgf/cm
2
. 

 Extensão do gasoduto a partir da estação de compressão (Lo): corresponde à 

distância entre a estação de compressão a montante e o trecho analisado. Esse 

parâmetro é utilizado para mensuração do tamanho do raio da zona de perigo.  

Meio de obtenção: por medição direta.  

Unidade: metros. 

5.2.2 Dados característicos relacionados aos trechos de gasodutos e descrição dos 

danos 

São parâmetros relacionados ao trecho e à descrição dos possíveis danos, que são: 

 Porcentagem de vegetação na zona de perigo (%Veg): corresponde à 

porcentagem média da área de vegetação inserida dentro da zona de perigo.  

Meio de obtenção: limita-se uma determinada área da zona de perigo e calcula-

se a proporção de vegetação nessa área. Replica-se esse valor para a área 

restante da seção analisada. 

Unidade: percentagem (%). 

 Constante de proporcionalidade perda financeira (β): corresponde a uma 

constante de proporcionalidade utilizada no cálculo da perda financeira 

decorrentes de danos a propriedades, multas e indenizações por danos físicos por 

energia liberada pelo cenário acidental.  
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Meio de obtenção: através de análises estatísticas, a partir de base de dados, para 

avaliar a associação entre a perda monetária e a energia liberada pelo cenário 

acidental, ou seja, com uma determinada energia liberada quanto de perda 

financeira ocorrerá.  

Unidade: R$/kJ. 

 Número de pessoas (n): número máximo de pessoas expostas dentro da zona de 

perigo associada ao trecho.  

Meio de obtenção: multiplicação da área da zona de perigo do trecho pela 

densidade demográfica no local.  

Unidade: número de pessoas. 

 Probabilidade de que uma pessoa seja atingida pela radiação térmica (α): 

Corresponde à probabilidade de, havendo o cenário acidental, uma pessoa que 

está na zona de perigo ser atingida pela radiação térmica.  

Meio de obtenção: verificação estatística histórica de banco de dados, e estudo 

sobre comportamento das chamas para determinar a probabilidade de uma 

pessoa ser atingida.  

Unidade: adimensional. 

 Taxa de liberação de gás a partir de um furo (Rf): corresponde à taxa em 

metros cúbicos por segundo de liberação de gás pelo modo de falha furo do 

duto.  

Meio de obtenção: através de dados da literatura, pressão mantida no trecho, 

extensão do duto e questões técnicas de dinâmica dos fluidos.  

Unidade: m
3
/s. 

 Taxa de liberação de gás a partir de uma ruptura (Rr): corresponde a taxa em 

metros cúbicos por segundo de liberação de gás pelo modo de falha ruptura do 

duto.  

Meio de obtenção: através de dados da literatura, pressão mantida no trecho, 

extensão do duto e questões técnicas de dinâmica dos fluidos.  

Unidade: m
3
/s. 
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5.2.3 Dados característicos relacionados aos trechos de gasodutos e cenários de 

perigos 

Esses parâmetros estão relacionados diretamente a um cenário de perigo específico e 

também ao trecho em análise. Podem ser: 

 Fluxo de radiação térmica (I): corresponde ao valor médio de radiação térmica 

emitidas por um vazamento acidental.  

Meio de obtenção: através de dados dos especialistas ou base de dados de 

literatura.  

Unidade: kW/m
2
. 

 Fator que retrata quantas vezes é mais provável que uma fatalidade seja uma 

queimadura de primeiro ou segundo grau (w): corresponde ao valor que retrata 

quantas vezes é mais provável que uma fatalidade seja uma queimadura de 

primeiro ou segundo grau quando uma pessoa é exposta a radiação I. 

Meio de obtenção: utilizar bases de dados e estudos na literatura, a respeito das 

consequências de acidentes em gasodutos ou, ainda, valores da Probit para 

determinar a probabilidade de um indivíduo exposto à radiação térmica I sofrer 

consequências não fatais, e dividindo-se esse valor pela probabilidade de ocorrer 

uma fatalidade encontrada através da transformação Probit.  

Unidade: adimensional. 

 Constante relacionado ao trecho, cenário e ambiente (λ): corresponde à 

constante relacionada ao cenário de perigo e trecho em área por kJ. Está 

relacionada à função consequência na dimensão ambiental. É um dado técnico 

sobre a taxa de área queimada por kJ emitido no cenário de perigo.  

Meio de obtenção: estudos pela literatura ou inferência estatística, 

experimentalmente ou por meio de especialistas.  

Unidade: m
2
/kJ. 

 Inverso do tempo médio de apagamento das chamas (u): corresponde ao 

inverso do tempo médio de apagamento das chamas no duto, e está 

correlacionado à mantenabilidade da empresa. Adiciona-se ao tempo de 

apagamento das chamas o tempo relacionado de percepção do vazamento 

acidental, o tempo de chegada e o tempo de atuação para o apagamento das 

chamas.  
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Meio de obtenção: uso de uma abordagem frequentista ou subjetiva da 

probabilidade, podendo usar os valores do tempo de reparo, tempo chegada e o 

tempo para o apagamento.  

Unidade: 1/s. 

 Constante que relaciona o tempo, após apagar as chamas, para restauração e 

operação com o tempo para apagar as chamas (k): corresponde a uma 

constante que relaciona o tempo, após apagar as chamas, para restauração e 

operação regular do sistema com o tempo para apagar as chamas. Relacionado 

diretamente a mantenabilidade da empresa e poder de recuperação da empresa 

em caso de acidentes.  

Meio de obtenção: através de análise estatística histórica, além de opiniões de 

especialistas.  

Unidade: adimensional.  

5.3 Análise de Sensibilidade 

O processo de análise de sensibilidade auxilia o decisor a entender o problema, 

ajudando-o na tomada de decisão. A análise permite ao decisor aprofundar-se nos efeitos das 

variações dos seus dados em seu resultado final do ordenamento de risco, e consequentemente 

verificar a robustez do modelo aplicado. 

Quando pequenas variações nos parâmetros produzem efeitos substanciais no resultado, 

refletem a necessidade de que o especialista precisa analisar sobre esse parâmetro, garantindo 

assim que os valores utilizados no modelo são fidedignos as suas características reais.  

A presença de dados aproximados, incertos ou de difícil obtenção exige uma maior 

atenção do especialista, e por isso é importante verificar o seu impacto no modelo. A análise 

de sensibilidade foi realizada com ajuda do SAD, que permite aos especialistas e decisor fazer 

a análise sobre variáveis de naturezas diversas, desde a característica do gasoduto, ou 

probabilidade de ocorrência até ao seu comportamento frente ao risco. 

A seguir serão descritos os resultados frente às variações impostas pelo decisor, junto ao 

SAD.  
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5.3.1 Análise de Sensibilidade sobre o comportamento ao risco do decisor 

Aqui se analisou o impacto no resultado pela variação do comportamento do decisor ao 

risco. Considera-se que o decisor, em cada análise, tenha o comportamento de propensão ao 

risco em uma dimensão de cada vez, mantendo as curvas das demais dimensões conforme foi 

elicitada anteriormente. E depois, é realizada uma análise de sensibilidade quando o decisor 

tenha assumido o comportamento de propensão ao risco nas três dimensões juntas. 

Repete-se o procedimento anterior, considerando que o decisor tenha o comportamento 

de neutralidade ao risco para cada dimensão separadamente, e depois para todas juntas. 

Todos os resultados foram comparados ao comportamento assumido pelo decisor na 

aplicação do modelo (padrão). Nas Tabela 5.2 e Tabela 5.3 encontram-se os resultados 

resumidos dessa análise, indicando se houve ou não a mudança na hierarquia de riscos das 

seções. As tabelas com os resultados detalhado da diferenças entre os riscos, a razão das 

diferenças, a razão acumuladas e a equação característica para as funções utilidades 

encontram-se no Anexo 3 deste trabalho. 

Tabela 5.2 – Resultado da  análise de sensibilidade sobre o comportamento ao risco do decisor (inclusão do 

comportamento de propensão ao risco) 

Padrão 
Análise de 

Sensibilidade 1 

Análise de 

Sensibilidade 2 

Análise de 

Sensibilidade 3 

Análise de 

Sensibilidade 4 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Propensão  

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

Amb.–Propensão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Propensão 

Hum.–Propensão 

Amb.–Propensão 

Fin.–Propensão 

Seção 3 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 1 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 2 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 7 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 9 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 4 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 5 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 6 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 8 Robusto Robusto Robusto Robusto 
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Tabela 5.3 - Resultado da  análise de sensibilidade sobre o comportamento ao risco do decisor (inclusão do 

comportamento de neutralidade ao risco) 

Padrão 
Análise de 

Sensibilidade 5 

Análise de 

Sensibilidade 6 

Análise de 

Sensibilidade 7 

Análise de 

Sensibilidade 8 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Neutro 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

Amb.–Neutro 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.– Neutro 

Hum.–Neutro 

Amb.– Neutro 

Fin.– Neutro 

Seção 3 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 1 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 2 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 7 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 9 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 4 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 5 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 6 Robusto Robusto Robusto Robusto 

Seção 8 Robusto Robusto Robusto Robusto 

5.3.2 Análise de Sensibilidade sobre as constantes de Escala 

Analisou-se o impacto no resultado pela variação das constantes de escala definidas 

pelo decisor. Considerou-se uma variação inicial de +/- 30% do valor da constante por 

dimensão. Caso encontra-se alguma variação na hierarquia dos riscos, seria necessário 

investigar qual o valor de porcentagem da variação, a qual o resultado mantivesse robusto.  

Na Tabela 5.4 encontra-se o resultado resumido para a variação de -30% da constante 

de escala para cada dimensão e na Tabela 5.5 a variação de +30%. As tabelas com os 

resultados detalhado da diferenças entre os riscos, a razão das diferenças e a razão acumuladas 

encontram-se no Anexo 3 deste trabalho. 

Tabela 5.4 – Resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre as constantes de escala 

Padrão 

Análise de 

Sensibilidade 9 

-30% KHumana 

Análise de 

Sensibilidade 10 

-30% KAmbiental 

Análise de 

Sensibilidade 11 

-30% KFinanceiro 

kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,14 

kA = 0,21 

kF = 0,65 

kH = 0,21 

kA = 0,14 

kF = 0,65 

kH = 0,29 

kA = 0,29 

kF = 0,42 

Seção 3 Robusto Robusto Robusto 

Seção 1 Robusto Robusto Robusto 

Seção 2 Robusto Robusto Robusto 

Seção 7 Robusto Robusto Robusto 

Seção 9 Robusto Robusto Robusto 

Seção 4 Robusto Robusto Robusto 

Seção 5 Robusto Robusto Robusto 

Seção 6 Robusto Robusto Robusto 

Seção 8 Robusto Robusto Robusto 
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Tabela 5.5 – Resultado da  análise de sensibilidade (+30%) sobre as constantes de escala 

Padrão 

Análise de 

Sensibilidade 12 

+30% KHumana 

Análise de 

Sensibilidade 13 

+30% KAmbiental 

Análise de 

Sensibilidade 14 

+30% KFinanceiro 

kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,26 

kA = 0,19 

kF = 0,55 

kH = 0,19 

kA = 0,26 

kF = 0,55 

kH = 0,11 

kA = 0,11 

kF = 0,78 

Seção 3 Robusto Robusto Robusto 

Seção 1 Robusto Robusto Robusto 

Seção 2 Robusto Robusto Robusto 

Seção 7 Robusto Robusto Robusto 

Seção 9 Robusto Robusto Robusto 

Seção 4 Robusto Robusto Robusto 

Seção 5 Robusto Robusto Robusto 

Seção 6 Robusto Robusto Robusto 

Seção 8 Robusto Robusto Robusto 

5.3.3 Análise de Sensibilidade sobre a probabilidade de ocorrência do cenário 

acidental 

Analisou-se o impacto no resultado pela variação da probabilidade de ocorrência do 

cenário acidental. Considerou-se a mesma porcentagem de variação para todos os cenários e 

trechos que tenham mesmo material de composição. Primeiro analisou-se uma variação na 

probabilidade de ocorrência somente para os dutos de PEAD (Tabela 5.6), e posteriormente 

para os dutos de Aço Carbono (Tabela 5.7). Todas as variações iniciaram no percentual de +/- 

30% do valor. Caso encontra-se alguma variação na hierarquia dos riscos, seria necessário 

investigar qual o valor de porcentagem da variação, a qual o resultado mantivesse robusto. As 

tabelas com os resultados detalhado da diferenças entre os riscos, a razão das diferenças e a 

razão acumuladas encontram-se no Anexo 3 deste trabalho. 
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Tabela 5.6 – Resultado da  análise de sensibilidade sobre as probabilidade de ocorrência de um cenário 

acidental variando somente os valores de probabilidade dos dutos de PEAD 

Análise de  

Sensibilidade 15 

Análise de 

 Sensibilidade 16 

Análise de 

Sensibilidade 17 
Padrão 

Análise de  

Sensibilidade 18 

-30% 

π(θ) PEAD 

-20% 

π(θ) PEAD 

-3% 

π(θ) PEAD 

+5% 

π(θ) PEAD  

Robusto Robusto Robusto Seção 3 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 1 Robusto 

-4 posição -2 posição Robusto Seção 2 Robusto 

+1 posição +1 posição Robusto Seção 7 Robusto 

+1 posição +1 posição Robusto Seção 9 Robusto 

+1 posição Robusto Robusto Seção 4 Robusto 

+1 posição Robusto Robusto Seção 5 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 6 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 8 Robusto 

 

Tabela 5.7 – Resultado da  análise de sensibilidade sobre as probabilidade de ocorrência de um cenário 

acidental variando somente os valores de probabilidade dos dutos de Aço Carbono 

Análise de  

Sensibilidade 19 
Padrão 

Análise de 

 Sensibilidade 20 

Análise de 

Sensibilidade 21 

Análise de  

Sensibilidade 22 

-5% 

π(θ) AÇO  

+3% 

π(θ) AÇO 

+5% 

π(θ) AÇO 

+30% 

π(θ) AÇO 

Robusto Seção 3 Robusto Robusto Robusto 

Robusto Seção 1 Robusto Robusto Robusto 

Robusto Seção 2 Robusto -1 posição -4 posição 

Robusto Seção 7 Robusto +1 posição +1 posição 

Robusto Seção 9 Robusto Robusto +1 posição 

Robusto Seção 4 Robusto Robusto +1 posição 

Robusto Seção 5 Robusto Robusto +1 posição 

Robusto Seção 6 Robusto Robusto Robusto 

Robusto Seção 8 Robusto Robusto Robusto 

5.3.4 Análise de Sensibilidade sobre a constante de proporcionalidade da perda 

financeira (β)  

Analisou-se o impacto no resultado pela variação da constante de proporcionalidade da 

perda financeira. Considerou-se a mesma porcentagem de variação para todos os trechos. 

Todas as variações iniciaram no percentual de +/- 30% do valor. Caso encontra-se alguma 

variação na hierarquia dos riscos, seria necessário investigar qual o valor da porcentagem de 

variação, a qual o resultado mantivesse robusto. Na Tabela 5.8 encontra-se o resultado 

resumido da análise de sensibilidade. As tabelas com os resultados detalhado da diferenças 

entre os riscos, a razão das diferenças e a razão acumuladas encontram-se no Anexo 3 deste 

trabalho. 
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Tabela 5.8 – Resultado da  análise de sensibilidade sobre a constante de proporcionalidade da perda financeira 

(β) 

Análise de  

Sensibilidade 23 

Análise de 

Sensibilidade 24 

Análise de  

Sensibilidade 25 
Padrão 

Análise de  

Sensibilidade 26 

-30% 

β   

-5% 

β   

-1% 

β   

+30% 

β   

-1 posição -1 posição Robusto Seção 3 Robusto 

+1 posição +1 posição Robusto Seção 1 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 2 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 7 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 9 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 4 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 5 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 6 Robusto 

Robusto Robusto Robusto Seção 8 Robusto 

5.3.5 Análise de Sensibilidade sobre a estimativa em valores monetários (wi) 

Analisou-se o impacto no resultado pela variação do parâmetro estimativa em valores 

monetários (wi). Considerou-se a mesma porcentagem de variação para todos os trechos. 

Todas as variações iniciaram no percentual de +/- 30% do valor. Caso encontra-se alguma 

variação na hierarquia dos riscos, seria necessário investigar qual o valor da porcentagem de 

variação, a qual o resultado mantivesse robusto. Na Tabela 5.9 encontra-se o resultado 

detalhado resumido da análise de sensibilidade. As tabelas com os resultados da diferenças 

entre os riscos, a razão das diferenças e a razão acumuladas encontram-se no Anexo 3 deste 

trabalho. 

Tabela 5.9 – Resultado da análise de sensibilidade sobre a estimativa em valores monetários (wi)  

Análise de  

Sensibilidade 27 
Padrão 

Análise de  

Sensibilidade 28 

Análise de  

Sensibilidade 29 

-30% 

wi  

+5% 

wi  

+30% 

wi  

Robusto Seção 3 -1 posição -1 posição 

Robusto Seção 1 +1 posição +1 posição 

Robusto Seção 2 Robusto Robusto 

Robusto Seção 7 Robusto Robusto 

Robusto Seção 9 Robusto Robusto 

Robusto Seção 4 Robusto Robusto 

Robusto Seção 5 Robusto Robusto 

Robusto Seção 6 Robusto Robusto 

Robusto Seção 8 Robusto Robusto 
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5.3.6 Análise de Sensibilidade sobre a probabilidade de uma pessoa seja atingida 

pela radiação térmica (αi) 

Analisou-se o impacto no resultado pela variação do parâmetro probabilidade de uma 

uma pessoa seja atingida pela radiação térmica (αi). Considerou-se a mesma porcentagem de 

variação para todos os trechos. Todas as variações iniciaram no percentual de +/- 30% do 

valor. Caso encontra-se alguma variação na hierarquia dos riscos, seria necessário investigar 

qual o valor da porcentagem de variação, a qual o resultado mantivesse robusto. Na Tabela 

5.10 encontra-se o resultado resumido da análise de sensibilidade. As tabelas com os 

resultados detalhado da diferenças entre os riscos, a razão das diferenças e a razão acumuladas 

encontram-se no Anexo 3 deste trabalho. 

Tabela 5.10 – Resultado da análise de sensibilidade sobre a probabilidade de uma pessoa seja atingida pela 

radiação térmica (αi) 

Análise de  

Sensibilidade 30 
Padrão 

Análise de  

Sensibilidade 31 

- 30% 

αi  

+ 30% 

αi  

Robusto Seção 3 Robusto 

Robusto Seção 1 Robusto 

Robusto Seção 2 Robusto 

Robusto Seção 7 Robusto 

Robusto Seção 9 Robusto 

Robusto Seção 4 Robusto 

Robusto Seção 5 Robusto 

Robusto Seção 6 Robusto 

Robusto Seção 8 Robusto 

5.3.7 Análise de Sensibilidade sobre a constante relacionada ao trecho, cenário e 

ambiente (λ) 

Analisou-se o impacto no resultado pela variação do parâmetro constante relacionado ao 

trecho e cenário (λ). Considerou-se a mesma porcentagem de variação para todos os trechos e 

cenários. Todas as variações iniciaram no percentual de +/- 30% do valor. Caso encontra-se 

alguma variação na hierarquia dos riscos, seria necessário investigar qual o valor da 

porcentagem de variação, a qual o resultado mantivesse robusto. Na Tabela 5.11 encontra-se o 

resultado resumido da análise de sensibilidade. As tabelas com os resultados detalhado da 

diferenças entre os riscos, a razão das diferenças e a razão acumuladas encontram-se no 

Anexo 3 deste trabalho. 
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Tabela 5.11 – Resultado da análise de sensibilidade sobre a constante relacionada ao trecho, cenário e 

ambiente (λ) 

Análise de  

Sensibilidade 32 
Padrão 

Análise de  

Sensibilidade 33 

- 30% 

λ  

+30% 

λ  

Robusto Seção 3 Robusto 

Robusto Seção 1 Robusto 

Robusto Seção 2 Robusto 

Robusto Seção 7 Robusto 

Robusto Seção 9 Robusto 

Robusto Seção 4 Robusto 

Robusto Seção 5 Robusto 

Robusto Seção 6 Robusto 

Robusto Seção 8 Robusto 

 

5.3.8 Análise de Sensibilidade sobre o inverso do tempo médio de apagamento das 

chamas (ui) 

Analisou-se o impacto no resultado pela variação do parâmetro inverso do tempo médio 

de apagamento das chamas (ui). Considerou-se a mesma porcentagem de variação para todos 

os trechos e cenários. Todas as variações iniciaram no percentual de +/- 30% do valor. Caso 

encontra-se alguma variação na hierarquia dos riscos, seria necessário investigar qual o valor 

da porcentagem de variação, a qual o resultado mantivesse robusto. Na Tabela 5.12 encontra-

se o resultado resumido da análise de sensibilidade. As tabelas com os resultados detalhado da 

diferenças entre os riscos, a razão das diferenças e a razão acumuladas encontram-se no 

Anexo 3 deste trabalho. 

Tabela 5.12 – Resultado da análise de sensibilidade sobre o inverso do tempo médio de apagamento das chamas 

(ui) 

Análise de 

Sensibilidade 34 
Padrão 

Análise de 

Sensibilidade 35 

- 30% 

ui 

+ 30% 

ui 

Robusto Seção 3 Robusto 

Robusto Seção 1 Robusto 

Robusto Seção 2 Robusto 

Robusto Seção 7 Robusto 

Robusto Seção 9 Robusto 

Robusto Seção 4 Robusto 

Robusto Seção 5 Robusto 

Robusto Seção 6 Robusto 

Robusto Seção 8 Robusto 
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5.3.9 Análise de Sensibilidade sobre o fator que retrata quantas vezes é mais 

provável que uma fatalidade seja uma queimadura de primeiro ou segundo 

grau (w)  

Analisou-se o impacto no resultado pela variação do parâmetro que retrata quantas 

vezes é mais provável que uma fatalidade seja uma queimadura de primeiro ou segundo grau 

(w). Considerou-se a mesma porcentagem de variação para todos os trechos e cenários. Todas 

as variações iniciaram no percentual de +/- 30% do valor. Caso encontra-se alguma variação 

na hierarquia dos riscos, seria necessário investigar qual o valor da porcentagem de variação, 

a qual o resultado mantivesse robusto. Na Tabela 5.12 encontra-se o resultado resumido da 

análise de sensibilidade. As tabelas com os resultados detalhado da diferenças entre os riscos, 

a razão das diferenças e a razão acumuladas encontram-se no Anexo 3 deste trabalho. 

Tabela 5.13 – Resultado da análise de sensibilidade sobre o fator que retrata quantas vezes é mais provável que 

uma fatalidade seja uma queimadura de primeiro ou segundo grau (w) 

Análise de 

Sensibilidade 36 
Padrão 

Análise de 

Sensibilidade 37 

- 30% 

w 

+ 30% 

w 

Robusto Seção 3 Robusto 

Robusto Seção 1 Robusto 

Robusto Seção 2 Robusto 

Robusto Seção 7 Robusto 

Robusto Seção 9 Robusto 

Robusto Seção 4 Robusto 

Robusto Seção 5 Robusto 

Robusto Seção 6 Robusto 

Robusto Seção 8 Robusto 

5.4 Contribuição sobre o SAD 

Foram desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Sistemas de Informação (GPSID) da 

Universidade Federal de Pernambuco três versões diferentes de software do SAD: iniciando 

com a ferramenta Microsoft Excel, depois no Matlab e, por fim, no ambiente Delphi. As 

diversas versões fazem parte do conceito do Sistema de Apoio a Decisão, que se inicia com 

ferramentas mais flexíveis que ajudam no amadurecimento da lógica e do estabelecimento 

mais coerente do modelo e fácil interação com o analista. 

Para o atual trabalho foi utilizado o SAD descrito em Lopes (2008), dividido em 

diferentes módulos: Módulo de cadastro das seções e cenários de perigo; Módulo de cálculo 
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numérico; Módulo de análise de consequências; Módulo de elicitação de conhecimento a 

priori; Módulo de elicitação da função utilidade; e Módulo de estimação dos riscos, 

determinação do ranking das seções e análise dos resultados. As telas com os módulos são 

mostradas no Anexo 3 deste trabalho. 

O Módulo de cadastro das seções e cenários de perigos permite ao decisor a inserção, 

edição e exclusão das seções de gasodutos e dos cenários de perigos acidentais que serão 

trabalhados durante o processo de decisão. No módulo de cálculo numérico é onde ocorrem os 

procedimentos de cálculos, tais como as integrações numéricas, distribuições de 

probabilidades etc. O módulo de análise de consequências corresponde às etapas de exposição 

dos objetos de impacto, estimação do conjunto de consequências e o cálculo das funções 

consequências. 

O próximo módulo é o de elicitação de conhecimento a priori, essencial para o modelo 

de decisão. Nesse módulo que são tratadas as probabilidades de ocorrência de cenários de 

perigos. Outro módulo, de grande importância, é o de elicitação da função utilidade, que é 

responsável pela elicitação da função utilidade unidimensional para cada dimensão de risco e 

da função utilidade multiatributo. 

O último módulo consiste na apresentação dos resultados obtidos, mostrando o ranking 

das seções obtidas de acordo com uma hierarquia de riscos, com as diferenças e razoes de 

risco e, também, a opção de análises de sensibilidade dos resultados. 

Todos os módulos mencionados acima estão interconectados para determinar o ponto 

central do sistema, que é determinar e avaliar os índices de riscos dos trechos de gasodutos, 

ordenando tais trechos em função do risco por uma abordagem da Teoria da Utilidade, 

conforme mostrado na Figura 5.1. 

A primeira parte do desenvolvimento do SAD foi realizada em ambiente de planilhas do 

software Microsoft Excel. Esse software foi escolhido por ser uma ferramenta de fácil acesso 

e de fácil visualização da problemática. Foram desenvolvidas planilhas eletrônicas que 

compunham os módulos do SAD proposto por Lopes (2008). Dentro do ambiente software 

utilizou-se da linguagem VBA para programar os módulos e suas interações, quanto entre eles 

e o usuário. 

Devido à baixa precisão nas integrações do ambiente Excel foi elaborada uma nova 

versão do SAD no ambiente do Matlab, pois esta é uma ferramenta matemática de alta 

precisão e que permite a interação gráfica entre o usuário e o programa. Inicialmente não foi 
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dada prioridade à interação do usuário com o SAD, procurando-se focar nos aspectos do 

módulo matemáticos e verificações por simulações, para servir de comparação ao resultado 

exposto do Excel. Verificada a consistência entre os programas desenvolvidos, partiu-se para 

uma nova etapa, o desenvolvimento do SAD no ambiente Delphi, pois ela permite uma 

melhor interface gráfica de interação com o usuário (decisor). 

 

Módulo de 

análise de 

conseqüências  

Elicitação do 

conhecimento a 

priori  

Elicitação da 

função utilidade 

Módulo de 

Cálculo 

Numérico 

Estimação de riscos, 

determinação do 

ranking das seções e 

análise dos riscos 

Cadastro das 

seções e 

cenários de 

perigos 

 

Figura 5.1 – Relacionamento funcional dos módulos do Sistema SAD (Fonte: Lopes, 2008) 

O SAD fornece, para o decisor, uma ferramenta de realimentação do processo decisório, 

ou seja, o conceito de feedback, permitindo ao decisor o aprofundamento na decisão. Esse 

feedback, no processo decisório, é determinante para escolher a melhor decisão, pois o decisor 

confronta diversas situações das conjunturas reais, através de simulações, que melhor definam 

ou representem a realidade. 

É importante perceber, como comentado anteriormente, que o auxílio do SAD não 

exime a responsabilidade do decisor tomar a decisão, pois o SAD, como o próprio nome diz, 

auxiliará o decisor a definir qual a melhor forma de tomar a decisão, afinal, segundo Zeleny 

(1982), “Escolher e preferir são tarefas que o decisor tem de exercer por si próprio, ninguém 
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pode realizá-las por ele, ninguém pode tomar o seu lugar. Mesmo quando, em desespero, ele 

se abandona ao destino e decide não decidir”. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho teve como objetivo aplicar um modelo de análise de risco de acidentes em 

gasodutos de gás natural para ordenamento de um conjunto de trechos de gasodutos em 

hierarquia de riscos, utilizando ferramentas de Decisão Multicritério e Teoria da Utilidade, 

através de um estudo de caso. Para isso, foi realizada uma revisão conceitual sobre o risco em 

gasodutos, Tomada de Decisão, Teoria da Utilidade, Apoio à Decisão Multicritério, Uso do 

conhecimento a priori e Sistema de Apoio à Decisão. 

Ainda, fez-se uma revisão bibliográfica dos estudos de riscos em gasodutos de gás 

natural e seus assuntos correlacionados, abordado por diversos autores, seguido pela menção 

de alguns acidentes em gasodutos, para a percepção dos impactos acidentais. 

Contextualizou-se a problemática do gás natural, mostrando suas peculiaridades, 

relacionadas à sua composição e ao seu uso, a maior segurança e menor impacto ao meio-

ambiente comparada às demais energias fósseis, o crescimento na demanda do seu uso, e 

consequente crescimento na rede de transporte e distribuição de gasodutos pelo mundo e pelo 

Brasil. 

De posse de todo o conhecimento acerca do modelo, foi realizado um estudo de caso em 

um gasoduto de distribuição de gás natural na cidade de Aracaju, para verificar a 

aplicabilidade do modelo em uma situação real, e os entraves inerentes desse estudo. 

Verificou-se na aplicação, que devido à falta de banco de dados e a indisponibilidade ou 

dificuldade de obtenção de algumas variáveis, a aplicabilidade do modelo torna-se árdua, pois 

são muitas variáveis a serem coletadas e elas exigem do decisor um grande conhecimento 

sobre o contexto. Mas com o uso de técnicas de elicitação do conhecimento a priori do 

especialista, e adequações em algumas variáveis que não estejam diretamente disponíveis, é 

possível dispor desses dados e aplicá-los ao modelo, como demonstrado no capítulo da 

aplicação.  

Como resultado do ordenamento em dos riscos, a seção 3 do gasoduto obteve o maior 

valor de risco, sendo esta a primeira a ser priorizada caso recursos adicionais estejam 

disponíveis.  É importante destacar, que parte-se do pressuposto que todos os gasodutos 

analisados atendem pelo menos os requisitos mínimos das normas obrigatórias para o seu 

funcionamento, desta forma, estamos ordenando trechos que já atendem as normas 

obrigatórias. 
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Além de o modelo fornecer, como resultado, o ordenamento das seções sob seus valores 

de risco, permite ao decisor ter uma análise mais aprofundada da situação, pois permite uma 

melhor descrição e detalhamento da rede de gasoduto. Também, permite uma visão 

quantitativa das relações de risco entre as seções, conforme descrito na aplicação, caso o 

decisor queira aplicar recursos adicionais de mitigação do risco em outras seções que não 

estejam no topo da lista. 

Dentre diversas medidas preventivas e mitigadoras do risco acidental mostradas durante 

o estudo foram propostas algumas as quais tem por objetivo a implantação de curto/médio e 

de longo prazo. Para uma visão temporal de curto prazo podemos destacar as ações de 

sinalização e monitoramento, maior fiscalização da faixa de domínio dos dutos, redução dos 

intervalos de manutenção e a educação e conscientização da comunidade circunvizinha aos 

dutos e etc. Sob uma visão de longo prazo, podemos destacar a proposta de um estudo de uma 

rota de fuga para a população, um estudo mais aprofundado para uma eficiente manutenção 

dos dutos e seus componentes, estabelecimento de um banco de dados para estudos futuros 

dos dados coletados, investimento no sistema de apoio ao acidente, e etc. 

Foi realizada também a análise de sensibilidade do modelo para determinar a robustez 

do modelo sobre a variação de algumas variáveis. A análise foi feita sobre alguns parâmetros 

considerados incertos, ou que se achava de grande impacto para o modelo. Como resultado 

final da análise de sensibilidade, considera-se o modelo, de forma geral, robusto as variações 

desses dados, mas houve algumas sensibilidades com relação aos seguintes parâmetros, 

conforme demonstrado no tópico 5.3: 

 Probabilidade de ocorrência dos cenários acidentais (π(θ)): 

o Houve sensibilidade para o valor de variação de -20%, para o duto de 

PEAD, onde houve a troca de hierarquia da seção 2 pelas seções 7 e 9. 

Houve também, sensibilidade para o valor de variação de +5% para os 

dutos de Aço Carbono, onde houve a troca de hierarquia entre as seções 

2 e 7, ou seja, entre a terceira e quarta posição. 

 Constante de proporcionalidade da perda financeira (β): 

o Houve sensibilidade para o valor de variação de -5%, resultando na 

inversão de ordem das seções 3 e 1, ou seja, houve uma inversão de 

ordem da primeira para a segunda posição do ordenamento. 

 Estimativa em valores monetários (wi) 
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o Houve sensibilidade para o valor de variacao de +5%, resultando na 

inversão de ordem das seções 3 e 1, ou seja, houve uma inversão de 

ordem da primeira para a segunda posição do ordenamento. 

O uso do SAD foi de fundamental papel para uma eficiente aplicação do modelo, pois 

ele complementa todo o embasamento teórico, auxilia na organização do grande número de 

variáveis e, ainda, permite a flexibilidade da análise do risco sobre o contexto de gasodutos. 

Ainda, ele admite que se atualizem os valores dos riscos, quando um devido tratamento de 

mitigação ou prevenção de acidentes forem implementadas pela empresa. Podendo, desta 

forma, estar reavaliando sempre o ordenamento das seções de gasodutos quanto ao seu risco.  

O modelo mostrou-se de grande valia pela sua aplicabilidade a realidade e estruturação, 

que busca incorporar questões relevantes de diversos aspectos de dimensões diferentes 

(ambiental, humana e financeira) e preferências do decisor, com a finalidade de ordenar as 

seções em riscos, para que ações de gerenciamento, prevenção, mitigação e manutenção, 

sejam tomadas de forma mais eficientes, orientada às necessidades de cada trecho relacionado 

ao duto por completo e as características da empresa.  

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Por fim, conclui-se que o presente trabalho mostrou-se condizente aos objetivos ao qual 

se propôs alcançar, e também possibilitou a agregação de oportunidades de trabalhos futuros, 

que podem ser citados: 

 Modelagem de uma diferente formulação matemática, que permita determinar 

um raio da zona de perigo específico para cada cenário e seção do gasoduto, que 

represente melhor a realidade do ambiente circunvizinho e seus mecanismos de 

interferências; 

 Estudo de um procedimento estruturado para a etapa de segmentação das seções 

de gasodutos, visando otimizar as homogeneidades dos fatores correlacionados 

ao risco; 

 Incorporação de diferentes dimensões de impactos ou diferentes critérios de 

julgamento dentro das dimensões consequências já tratadas pelo modelo; 

 Estudo das interferências de riscos entre gasodutos instalados próximos, e 

verificar as suas consequências no modelo aplicado;  



Capítulo 6 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros 

143 

 

 Desenvolvimento de um modelo de análise de risco, que agregue o conceito de 

decisão em grupo;  

 Estudo para definição de melhor rota de fuga, considerando horários de picos, e 

seu impacto no resultado final das consequências causadas pelo acidente; 

 Estudo sobre métodos eficientes para determinar o tempo de inspeção e 

monitoramento dos dutos; 

 Desenvolvimento de modelos de manutenção que determinam os intervalos 

entre manutenções que agreguem melhor relação de custo, segurança e operação 

para a empresa; 

 Estudo de viabilidade da adoção de dutos com maior espessura das paredes e 

maior profundidade de enterramento e o seu impacto no custo, segurança e meio 

ambiente para a empresa e população;  

 E por fim, o desenvolvimento e estudo da teoria de transporte para minimização 

do tempo de resposta e de ação na ocorrência de um acidente; 
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ANEXO 1 

Este anexo é composto das tabelas com os parâmetros de cada seção do gasoduto para a 

estimação das funções consequências sobre cada dimensão. 

Tabela A1.0.1 – Parâmetros das características relacionados aos trechos de gasodutos analisados para a 

estimação das funções consequências  

Descrição do trecho 
Li 

(m) 

d 

(m) 

Q 

(m
3
/s) 

v 

($ por m
3
/s) 

wi 

($/s) 

Po 

(kgf/cm2) 

Lo 

(m) 

Secundário–AJ07/AJ08 1202 0,075 0,011450 R$ 0,80 0,07316 3,50 603 

Secundário–AJ04/AJ07 5780 0,075 0,107439 R$ 0,80 0,85951 3,50 946 

Secundário–AJ02/AJ04 946 0,075 0,017859 R$ 0,80 0,14287 3,50 473 

Principal – AJ18 / AJ17 3250 0,1524 0,067065 R$ 0,80 0,53652 13,00 2825 

Principal – AJ17 / AJ16 1235 0,1524 0,079639 R$ 0,80 0,63711 13,00 5068 

Principal – AJ16 / AJ14 1508 0,1524 0,129772 R$ 0,80 1,038178 13,00 6439 

Principal – AJ14 / AJ12 1602 0,1524 0,063203 R$ 0,80 0,505625 13,00 7994 

Principal – AJ12 / AJ09 1250 0,1524 0,385812 R$ 0,80 3,086501 13,00 9420 

Principal – AJ09 / AJ07 1480 0,1524 0,10023 R$ 0,80 0,801912 13,00 10785 

Tabela A1.0.2 – Parâmetros característicos relacionados aos trechos de gasodutos e descrições dos danos para 

a estimação das funções consequências 

Descrição do trecho  (%Veg) 
β 

($/KJ) 

Número 

Pessoas 
αi 

Rf 

(m
3
/s) 

Rr 

(m
3
/s) 

Secundário–AJ07/AJ08 10% 0,00592 32 0,00048642 0,090 0,180 

Secundário–AJ04/AJ07 8% 0,00742 67 0,00032218 0,107 0,214 

Secundário–AJ02/AJ04 5% 0,00524 89 0,00037552 0,017 0,034 

Principal – AJ18 / AJ17 10% 0,000586 34 0,00024566 0,600 1,200 

Principal – AJ17 / AJ16 8% 0,000786 86 0,00042454 0,790 1,580 

Principal – AJ16 / AJ14 8% 0,000886 90 0,00037918 0,190 0,380 

Principal – AJ14 / AJ12 5% 0,000987 74 0,00033814 0,600 1,200 

Principal – AJ12 / AJ09 5% 0,00107 85 0,00031195 0,380 0,760 

Principal – AJ09 / AJ07 5% 0,00114 100 0,0002933 0,100 0,200 
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Tabela A1.0.3 – Parâmetro característicos relacionados aos trechos e cenários para a estimação das funções 

consequência: (w) Fator que retrata quantas vezes é mais provável que uma fatalidade seja uma queimadura de 

primeiro ou segundo grau 

Descrição do trecho  
Detonação 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Ruptura 

Dispersão 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Furo 

Secundário–AJ07/AJ08 1 1,5 150 5 

Secundário–AJ04/AJ07 1 1,5 150 5 

Secundário–AJ02/AJ04 1 1,5 150 5 

Principal – AJ18 / AJ17 1 1,5 150 5 

Principal – AJ17 / AJ16 1 1,5 150 5 

Principal – AJ16 / AJ14 1 1,5 150 5 

Principal – AJ14 / AJ12 1 1,5 150 5 

Principal – AJ12 / AJ09 1 1,5 150 5 

Principal – AJ09 / AJ07 1 1,5 150 5 

Tabela A1.0.4 – Parâmetro característicos relacionados aos trechos e cenários para a estimação das funções 

consequência: (λ)Constante relacionado ao trecho, cenário e ambiente 

Descrição do trecho  
Detonação 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Ruptura 

Dispersão 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Furo 

Secundário–AJ07/AJ08 0,0215547 0,0431094 0,1293282 0,0646641 

Secundário–AJ04/AJ07 0,0429961 0,0859922 0,2559766 0,1275883 

Secundário–AJ02/AJ04 0,05469978 0,01539957 0,3261987 0,16809935 

Principal – AJ18 / AJ17 0,0444952 0,0569905 0,0110971 0,0554857 

Principal – AJ17 / AJ16 0,0447712 0,0695425 0,0148627 0,0943137 

Principal – AJ16 / AJ14 0,0479229 0,0758458 0,0267537 0,0137686 

Principal – AJ14 / AJ12 0,0611124 0,0122247 0,086674 0,0133371 

Principal – AJ12 / AJ09 0,0637735 0,017547 0,0402641 0,0201321 

Principal – AJ09 / AJ07 0,0761377 0,0122755 0,0416826 0,0208413 

Tabela A1.0.5 – Parâmetro característicos relacionados aos trechos e cenários para a estimação das funções 

consequência: (ui) Inverso do tempo médio de apagamento das chamas (1/s) 

Descrição do trecho  
Detonação 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Ruptura 

Dispersão 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Furo 

Secundário–AJ07/AJ08 0,00045 0,000438 0,000417 0,000479 

Secundário–AJ04/AJ07 0,00048 0,000459 0,000438 0,000503 

Secundário–AJ02/AJ04 0,00050 0,000481 0,000458 0,000527 

Principal – AJ18 / AJ17 0,00045 0,000438 0,000417 0,000479 

Principal – AJ17 / AJ16 0,000481 0,000459 0,000438 0,000503 

Principal – AJ16 / AJ14 0,00050 0,000481 0,000458 0,000527 

Principal – AJ14 / AJ12 0,00052 0,000503 0,000479 0,000551 

Principal – AJ12 / AJ09 0,00055 0,000525 0,000500 0,000575 

Principal – AJ09 / AJ07 0,00047 0,000547 0,000521 0,000599 
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Tabela A1.0.6 – Parâmetro característicos relacionados aos trechos e cenários para a estimação das funções 

consequência: (ki) Constante que relaciona o tempo, após apagar as chamas, para restauração e operação com 

o tempo para apagar as chama 

Descrição do trecho  
Detonação 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Ruptura 

Dispersão 

Ruptura 

Jato de Fogo 

Furo 

Secundário–AJ07/AJ08 13 14 15 13 

Secundário–AJ04/AJ07 12 13 14 12 

Secundário–AJ02/AJ04 12 12 13 11 

Principal – AJ18 / AJ17 13 14 15 13 

Principal – AJ17 / AJ16 12 13 14 12 

Principal – AJ16 / AJ14 12 12 13 11 

Principal – AJ14 / AJ12 11 12 13 11 

Principal – AJ12 / AJ09 11 11 12 10 

Principal – AJ09 / AJ07 11 11 12 10 
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ANEXO 2 

Neste anexo são apresentados os resultados da diferença de risco, razão da diferença e 

razão acumulada das análises de sensibilidade dos parâmetros de entrada do modelo. 

Tabela A2.0.7 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: propensão, Ambiental: aversão, Financeira: aversão) 

Padrão Análise de Sensibilidade 1 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Propensão 

  hp

h epU
076,0

  

Amb.–Aversão 

 
00,5

)(
1 












a

a
a

pmáx

p
pU  

Fin.–Aversão 

 
3,8

)(
1
















f

f

f
pmáx

p
pU  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,851 2985,40% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,82% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,47% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,64 4132,56% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,062 4138,76% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4184,18% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.8 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: aversão, Ambiental: propensão, Financeira: aversão) 

Padrão Análise de Sensibilidade 2 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

 
11,4

)(
1 












h

h
h

pmáx

p
pU

 

Amb.–Propensão 

  ap

a epU
078,0

  

Fin.–Aversão 

 
3,8

)(
1
















f

f

f
pmáx

p
pU  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,837 2983,94% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3015,39% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3167,07% 

Seção 9 Robusto 1,508 9,632 4130,33% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,062 4136,53% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4181,96% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    

 

Tabela A2.0.9 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: aversão, Ambiental: aversão, Financeira: propensão) 

Padrão Análise de Sensibilidade 3 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

 
11,4

)(
1 












h

h
h

pmáx

p
pU

 

Amb.–Aversão 

 
00,5

)(
1 












a

a
a

pmáx

p
pU  

Fin.–Propensão  

  fpE

f epU
063 

  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,057 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 27,084 4,078 408,03% 

Seção 2 Robusto 6,641 2,301 638,18% 

Seção 7 Robusto 2,285 1,512 789,40% 

Seção 9 Robusto 1,908 9,876 1777,01% 

Seção 4 Robusto 0,193 0,06 1783,08% 

Seção 5 Robusto 3,182 0,454 1828,50% 

Seção 6 Robusto 7,007   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.10 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: propensão, Ambiental: propensão, Financeira: propensão) 

Padrão Análise de Sensibilidade 4 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Propensão 

  hp

h epU
076,0

  

Amb.–Propensão 

  ap

a epU
078,0

  

Fin.–Propensão  

  fpE

f epU
063 

  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,057 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 27,083 4,077 407,91% 

Seção 2 Robusto 6,643 2,301 638,08% 

Seção 7 Robusto 2,286 1,517 789,86% 

Seção 9 Robusto 1,901 9,486 1738,47% 

Seção 4 Robusto 0,200 0,062 1744,77% 

Seção 5 Robusto 3,182 0,454 1790,20% 

Seção 6 Robusto 7,006   

Seção 8 Robusto    

 

Tabela A2.0.11 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: neutro, Ambiental: aversão, Financeira: aversão) 

Padrão Análise de Sensibilidade 5 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.– Neutro 
  101,0  hh ppU  

Amb.–Aversão 

 
00,5

)(
1 












a

a
a

pmáx

p
pU  

Fin.–Aversão 

 
3,8

)(
1
















f

f

f
pmáx

p
pU  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,849 2985,177% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,618% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,245% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 4134,366% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4140,56% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4185,98% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.12 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: aversão, Ambiental: neutro, Financeira: aversão) 

Padrão Análise de Sensibilidade 6 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

 
11,4

)(
1 












h

h
h

pmáx

p
pU

 

Amb.– Neutro 
  10064,0  aa ppU  

Fin.–Aversão 

 
3,8

)(
1
















f

f

f
pmáx

p
pU  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,844 2984,62% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,07% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3167,70% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,649 4132,60% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4138,80% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4184,22% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    

 

Tabela A2.0.13 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: aversão, Ambiental: aversão, Financeira: neutro) 

Padrão Análise de Sensibilidade 7 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.–Aversão 

 
11,4

)(
1 












h

h
h

pmáx

p
pU

 

Amb.–Aversão 

 
00,5

)(
1 












a

a
a

pmáx

p
pU  

Fin.– Neutro  

  110.3 07  

ff ppU  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,025 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 12,033 17,397 1739,99% 

Seção 2 Robusto 0,691 0,539 1793,93% 

Seção 7 Robusto 1,282 1,515 1945,51% 

Seção 9 Robusto 0,845 9,685 2914,03% 

Seção 4 Robusto 0,087 0,061 2920,20% 

Seção 5 Robusto 1,414 0,454 2965,62% 

Seção 6 Robusto 3,113   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.14 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade sobre as 

preferências do decisor (Humana: neutro, Ambiental: neutro, Financeira: neutro) 

Padrão Análise de Sensibilidade 8 

Hum.– Aversão 

Amb.–Aversão 

Fin.–Aversão 

Hum.– Neutro 
  101,0  hh ppU  

Amb.– Neutro 
  10064,0  aa ppU  

Fin.– Neutro  

  110.3 07  

ff ppU  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,025 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 12,033 17,394 1739,67% 

Seção 2 Robusto 0,691 0,539 1793,63% 

Seção 7 Robusto 1,282 1,515 1945,22% 

Seção 9 Robusto 0,845 9,659 2911,13% 

Seção 4 Robusto 0,087 0,061 2917,32% 

Seção 5 Robusto 1,414 0,454 2962,75% 

Seção 6 Robusto 3,113   

Seção 8 Robusto    

 

Tabela A2.0.15 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30% 

Khumana) sobre as constantes de escala 

Padrão Análise de Sensibilidade 9 ( - 30% kHumana) 

kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,14 

kA = 0,21 

kF = 0,65 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,048 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 23,268 33,619 3362,20% 

Seção 2 Robusto 0,692 0,279 3390,11% 

Seção 7 Robusto 2,479 1,516 3541,74% 

Seção 9 Robusto 1,635 9,66 4507,77% 

Seção 4 Robusto 0,169 0,061 4513,96% 

Seção 5 Robusto 2,734 0,454 4559,38% 

Seção 6 Robusto 6,02   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.16 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30% 

Kambiental) sobre as constantes de escala 

Padrão Análise de Sensibilidade 10 ( - 30% kAmbiental) 
kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,21 

kA = 0,14 

kF = 0,65 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,048 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 23,268 31,863 3186,53% 

Seção 2 Robusto 0,730 0,294 3215,99% 

Seção 7 Robusto 2,479 1,516 3367,63% 

Seção 9 Robusto 1,634 9,650 4332,68% 

Seção 4 Robusto 0,169 0,061 4338,87% 

Seção 5 Robusto 2,734 0,454 4384,30% 

Seção 6 Robusto 6,020   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.17 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30% 

Kfinanceira) sobre as constantes de escala 

Padrão Análise de Sensibilidade 11 ( - 30% kFinanceira) 

kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,29 

kA = 0,29 

kF = 0,42 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,031 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 15,034 20,050 2005,24% 

Seção 2 Robusto 0,749 0,468 2052,05% 

Seção 7 Robusto 1,601 1,515 2203,61% 

Seção 9 Robusto 1,056 9,693 3173,01% 

Seção 4 Robusto 0,109 0,061 3179,17% 

Seção 5 Robusto 1,767 0,454 3224,59% 

Seção 6 Robusto 3,890   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.18 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30% 

Khumana) sobre as constantes de escala 

Padrão Análise de Sensibilidade 12 ( + 30% kHumana) 

kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,26 

kA = 0,19 

kF = 0,55 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,041 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 19,688 26,335 2633,71% 

Seção 2 Robusto 0,747 0,356 2669,35% 

Seção 7 Robusto 2,097 1,516 2820,98% 

Seção 9 Robusto 1,383 9,662 3787,19% 

Seção 4 Robusto 0,143 0,061 3793,38% 

Seção 5 Robusto 2,313 0,454 3838,80% 

Seção 6 Robusto 5,094   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.19 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30% 

Kambiental) sobre as constantes de escala 

Padrão Análise de Sensibilidade 13 ( + 30% kAmbiental) 
kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,19 

kA = 0,26 

kF = 0,55 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,041 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 19,688 27,794 2779,62% 

Seção 2 Robusto 0,708 0,337 2813,38% 

Seção 7 Robusto 2,097 1,516 2964,99% 

Seção 9 Robusto 1,383 9,674 3932,40% 

Seção 4 Robusto 0,143 0,061 3938,58% 

Seção 5 Robusto 2,313 0,454 3984,00% 

Seção 6 Robusto 5,094   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.20 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30% 

Kfinaceira) sobre as constantes de escala 

Padrão Análise de Sensibilidade 14 ( + 30% kFinanceira) 

kH = 0,20 

kA = 0,20 

kF = 0,60 

kH = 0,11 

kA = 0,11 

kF = 0,78 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,058 0,002 0,21% 

Seção 1 Robusto 27,921 40,506 4050,89% 

Seção 2 Robusto 0,689 0,231 4074,06% 

Seção 7 Robusto 2,975 1,516 4225,72% 

Seção 9 Robusto 1,961 9,643 5190,09% 

Seção 4 Robusto 0,203 0,061 5196,29% 

Seção 5 Robusto 3,282 0,454 5241,71% 

Seção 6 Robusto 7,225   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.21 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre 

as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade dos 

dutos de PEAD 

Padrão Análise de Sensibilidade 15 

 -30% 

π(θ) PEAD  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,031 0,003 0,327% 

Seção 1 Robusto 9,56 4,177 418,095% 

Seção 2 -4 posição 2,288 1,516 569,722% 

Seção 7 +1 posição 1,509 9,661 1535,84% 

Seção 9 +1 posição 0,156 0,102 1546,12% 

Seção 4 +1 posição 1,519 1,513 1697,43% 

Seção 5 +1 posição 1,004 0,180 1715,51% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.22 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-20%) sobre 

as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade dos 

dutos de PEAD 

Padrão Análise de Sensibilidade 16 

 -20% 

π(θ) PEAD  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,035 0,002 0,259% 

Seção 1 Robusto 13,773 6,018 602,01% 

Seção 2 -2 posição 2,288 2,041 806,26% 

Seção 7 +1 posição 1,120 2,885 1094,84% 

Seção 9 +1 posição 0,388 2,486 1343,47% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 1349,66% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454  1395,08% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.23  – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-15%) 

sobre as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade 

dos dutos de PEAD 

Padrão Análise de Sensibilidade 17 

 -3% 

π(θ) PEAD  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,043 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 20,834 207,93 20793,28% 

Seção 2 Robusto 0,100 0,043 20797,66% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 20949,28% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 21915,40% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 21921,59% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 21967,01% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.24 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+5%) sobre 

as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade dos 

dutos de PEAD 

Padrão Análise de Sensibilidade 18 

 +5% 

π(θ) PEAD  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,043 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 22,552 12,873 1287,58% 

Seção 2 Robusto 1,751 0,765 1364,13% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 1515,75% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 2481,87% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 2488,06% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454  2533,48% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.25 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-5%) sobre 

as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade dos 

dutos de Aço Carbono 

Padrão Análise de Sensibilidade 19 

 -5% 

π(θ) AÇO  

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 12,517 1251,99% 

Seção 2 Robusto 1,715 0,789 1330,91% 

Seção 7 Robusto 2,174 1,516 1482,53% 

Seção 9 Robusto 1,433 9,661 2448,65% 

Seção 4 Robusto 0,148 0,061 2454,84% 

Seção 5 Robusto 2,398 0,454 3500,26% 

Seção 6 Robusto 5,279   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.26 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+15%) 

sobre as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade 

dos dutos de Aço Carbono 

Padrão Análise de Sensibilidade 20 

 +3% 

π(θ) AÇO 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 176,365 17636,73% 

Seção 2 Robusto 1,121 0,051 17641,90% 

Seção 7 Robusto 2,357 1,516 17793,52% 

Seção 9 Robusto 1,554 9,661 18759,65% 

Seção 4 Robusto 0,160 0,061 18765,84% 

Seção 5 Robusto 2,600 0,454 18811,26% 

Seção 6 Robusto 5,724   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.27 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+20%) 

sobre as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade 

dos dutos de Aço Carbono 

Padrão Análise de Sensibilidade 21 

 +5% 

π(θ) AÇO 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,211% 

Seção 1 Robusto 21,201 76,615 7661,75% 

Seção 2 -1 posição 0,276 0,130 7674,77% 

Seção 7 +1 posição 2,126 1,341 7808,93% 

Seção 9 Robusto 1,594 9,661 8775,05% 

Seção 4 Robusto 0,164 0,061 8781,24% 

Seção 5 Robusto 2,65 0,454 8826,67% 

Seção 6 Robusto 5,835   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.28 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30%) 

sobre as probabilidade de ocorrência de um cenário acidental variando somente os valores de probabilidade 

dos dutos de Aço Carbono 

Padrão Análise de Sensibilidade 22 

 +30% 

π(θ) AÇO 

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,275% 

Seção 1 Robusto 16,220 5,451 545,47% 

Seção 2 -4 posição 2,975 1,516 697,10% 

Seção 7 +1 posição 1,962 9,661 1663,22% 

Seção 9 +1 posição 0,203 1,724 1835,67% 

Seção 4 +1 posição 0,117 0,037 1839,39% 

Seção 5 +1 posição 3,163 0,437 1883,18% 

Seção 6 Robusto 7,224   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.29 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre 

a constante de proporcionalidade da perda financeira (β) 

Padrão Análise Sensibilidade 23 

 -30% 

β   

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 -1 posição 1,386 0,044 4,49% 

Seção 1 +1 posição 30,878 131,077 12112,22% 

Seção 2 Robusto 0,235 0,075 13119,77% 

Seção 7 Robusto 3,120 2,133 13333,15% 

Seção 9 Robusto 1,462 4,395 13772,73% 

Seção 4 Robusto 0,332 0,097 13782,53% 

Seção 5 Robusto 3,396 0,500 13832,63% 

Seção 6 Robusto 6,779   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.30 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-5%) sobre 

a constante de proporcionalidade da perda financeira (β) 

Padrão Análise Sensibilidade 24 

 -5% 

β   

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 -1 posição 0,105 0,004 0,463% 

Seção 1 +1 posição 22,751 37,986 3799,12% 

Seção 2 Robusto 0,598 0,246 3823,78% 

Seção 7 Robusto 2,429 1,610 3984,83% 

Seção 9 Robusto 1,508 8,426 4827,45% 

Seção 4 Robusto 0,178 0,067 4834,23% 

Seção 5 Robusto 32,643 0,460 4880,32% 

Seção 6 Robusto 5,733   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.31 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-1%) sobre 

a constante de proporcionalidade da perda financeira (β) 

Padrão Análise Sensibilidade 25 

 -1% 

β   

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,016 0,00076 0,076% 

Seção 1 Robusto 21,743 31,223 3211,42% 

Seção 2 Robusto 0,696 0,300 3152,49% 

Seção 7 Robusto 2,315 1,534 3305,92% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,396 4245,61% 

Seção 4 Robusto 0,160 0,063 4251,91% 

Seção 5 Robusto 2,547 0,455 4297,46% 

Seção 6 Robusto 5,592   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.32 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30%) 

sobre a constante de proporcionalidade da perda financeira (β) 

Padrão Análise Sensibilidade 26 

 +30% 

β   

Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,587 0,038 3,814% 

Seção 1 Robusto 15,410 12,381 1241,94% 

Seção 2 Robusto 1,244 0,757 1317,69% 

Seção 7 Robusto 1,643 1,105 1428,23% 

Seção 9 Robusto 1,486 27,362 4164,46% 

Seção 4 Robusto 0,054 0,027 4167,23% 

Seção 5 Robusto 1,959 0,419 4209,16% 

Seção 6 Robusto 4,672   

Seção 8 Robusto    

 

Tabela A2.0.33 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre 

a estimativa em valores monetários (wi) 

Padrão Análise Sensibilidade 27 

 -30% 

wi  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,947 0,048 4,828% 

Seção 1 Robusto 19,621 12,424 1247,238% 

Seção 2 Robusto 1,579 30,750 1322,238% 

Seção 7 Robusto 2,105 1,057 1428,00% 

Seção 9 Robusto 1,990 19,315 3359,53% 

Seção 4 Robusto 0,103 0,04 3363,58% 

Seção 5 Robusto 2,545 0,411 3404,69% 

Seção 6 Robusto 6,192   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.34 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+5%) sobre 

a estimativa em valores monetários (wi) 

Padrão Análise Sensibilidade 28 

 +5% 

wi  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 -1 posição 0,085 0,03 0,396% 

Seção 1 +1 posição 21,603 34,885 3488,91% 

Seção 2 Robusto 0,619 0,268 3515,80% 

Seção 7 Robusto 2,303 1,591 3674,91% 

Seção 9 Robusto 1,447 8,936 4568,56 % 

Seção 4 Robusto 0,161 0,064 4575,01% 

Seção 5 Robusto 2,512 0,460 4621,02% 

Seção 6 Robusto 5,459   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.35 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30%) 

sobre a estimativa em valores monetários (wi) 

Padrão Análise Sensibilidade 29 

 +30% 

wi  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 -1 posição 0,667 0,03 3,064% 

Seção 1 +1 posição 21,793 93,397 9342,79% 

Seção 2 Robusto 0,233 0,099 9352,78% 

Seção 7 Robusto 2,236 1,96 9548,833% 

Seção 9 Robusto 1,191 6,525 10201,43 % 

Seção 4 Robusto 0,182 0,075 10208,93% 

Seção 5 Robusto 2,433 0,486 10257,56% 

Seção 6 Robusto 5,004   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.36 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre 

a probabilidade de uma pessoa seja atingida pela radiação térmica (αi) 

Padrão Análise Sensibilidade 30 

 -30% 

αi  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,849 2985,18% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,62% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,24% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 4134,37% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4140,55% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4185,98% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A.0.37 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30%) sobre 

a probabilidade de uma pessoa seja atingida pela radiação térmica (αi) 

Padrão Análise Sensibilidade 31 

 +30% 

αi  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,849 2985,18% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,62% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,24% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 4134,37% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4140,55% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4185,98% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.38 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre 

a constante relacionada ao trecho, cenário e ambiente (λ) 

Padrão Análise Sensibilidade 32 

 -30% 

λ  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,849 2985,18% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,62% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,24% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 4134,37% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4140,55% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4185,98% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.39 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30%) 

sobre a constante relacionada ao trecho, cenário e ambiente (λ) 

Padrão Análise Sensibilidade 33 

 +30% 

λ  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,849 2985,18% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,62% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,24% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 4134,37% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4140,55% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4185,98% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.40 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre 

o inverso do tempo médio de apagamento das chamas (ui) 

Padrão Análise Sensibilidade 34 

 -30% 

ui  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,04 0,002 0,266% 

Seção 1 Robusto 15,029 21,084 2108,71% 

Seção 2 Robusto 0,712 0,448 2153,52% 

Seção 7 Robusto 1,590 1,468 2300,38% 

Seção 9 Robusto 1,083 13,835 3683,91% 

Seção 4 Robusto 0,078 0,044 3688,35% 

Seção 5 Robusto 1,763 0,454 3733,78% 

Seção 6 Robusto 3,880   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.41 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30%) 

sobre o inverso do tempo médio de apagamento das chamas (ui) 

Padrão Análise Sensibilidade 35 

 +30% 

ui  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,042 0,001 0,15% 

Seção 1 Robusto 27,931 39,035 3903,73% 

Seção 2 Robusto 0,715 0,238 3927,61% 

Seção 7 Robusto 2,996 1,566 4084,29% 

Seção 9 Robusto 1,912 7,321 4816,48% 

Seção 4 Robusto 0,261 0,079 4824,42% 

Seção 5 Robusto 3,289 0,454 4869,83% 

Seção 6 Robusto 7,242   

Seção 8 Robusto    

Tabela A2.0.42 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (-30%) sobre 

o fator que retrata quantas vezes é mais provável que uma fatalidade seja uma queimadura de primeiro ou 

segundo grau (w) 

Padrão Análise Sensibilidade 36 

 -30% 

w  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,849 2985,18% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,62% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,24% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 4134,37% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4140,55% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4185,98% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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Tabela A2.0.43 – Diferença e razão da diferença de risco do resultado da  análise de sensibilidade (+30%) 

sobre o fator que retrata quantas vezes é mais provável que uma fatalidade seja uma queimadura de primeiro ou 

segundo grau (w) 

Padrão Análise Sensibilidade 37 

 +30% 

w  
Diferença 

(RT(ai)–RT(ai+1))10
-5

 

Razão 

RT(ai)/RT(ai+1) 

%  

Acumulada 

Seção 3 Robusto 0,044 0,002 0,208% 

Seção 1 Robusto 21,478 29,849 2985,18% 

Seção 2 Robusto 0,719 0,314 3016,62% 

Seção 7 Robusto 2,288 1,516 3168,24% 

Seção 9 Robusto 1,509 9,661 4134,37% 

Seção 4 Robusto 0,156 0,061 4140,55% 

Seção 5 Robusto 2,524 0,454 4185,98% 

Seção 6 Robusto 5,557   

Seção 8 Robusto    
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ANEXO 3 

Este anexo apresenta algumas telas referentes ao software do Sistema de Apoio a 

Decisão (SAD) utilizado na aplicação do modelo de análise de risco, implementado pelo autor 

e o Grupo de Pesquisa em Sistema de Informações e Decisão (GPSID). 

 

 

Figura A3.0.1 – Tela do SAD para definição dos cenários resultantes de um vazamento acidental 
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Figura A3.0.2 – Tela do SAD para entrada do dados relacionado as características das seções e suas perdas  

 

Figura A3.0.3 – Tela do SAD para entrada dos dados relacionados as seções e cenários acidentais 
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Figura A3.0.4 – Tela do SAD para entrada dos dados relacionados as probabilidades de ocorrência de um 

cenário acidental 

 

Figura A3.0.5 – T ela do SAD para a etapa de elicitação das funções unidimensionais 
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Figura A3.0.6 – Tela do SAD para o procedimento de elicitação das constantes de escala 

 

Figura A3.0.7 – Tela do SAD para a etapa de elicitação da função densidade de probabilidade do tempo de 

apagamento das chamas 
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Figura A3.0.8 – Tela do SAD mostrando o resultado final das diferenças e razoes de riscos 

 

Figura A3.0.9 – Tela do SAD com o resultado das seções ordenadas 
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Figura A3.0.10 – Tela do SAD para análise de sensibilidade das constantes de escala 

 


