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RESUMO

Nas décadas de 1970 e 1980, vários acidentes ambientais ocorreram no Brasil e no
mundo, criando uma forte motivação para preparação às emergências nas indústrias
químicas e petroquímicas. Os acidentes ambientais afetam o meio ambiente e as
comunidades nas proximidades das instalações industriais.
A presente dissertação tem como objetivo principal subsidiar e orientar a elaboração
dos Planos de Ação de Emergência a partir de dados obtidos nos Estudos de
Análise de Risco, elaborados segundo a Norma Técnica P-4. 261/03, da Companhia
de Tecnologia e Saneamento Ambiental. No desenvolvimento da pesquisa
observou-se que os dados gerados nestes estudos necessitam de complementação
e uma análise mais aprofundada para sua utilização nos Planos de Ação de
Emergência.
Os pontos principais analisados e discutidos na presente dissertação são a
identificação de perigos para os planos de ação de emergência, a estimativa de
conseqüências e vulnerabilidade para o planejamento das ações de resposta e a
comunicação de riscos e preparação para a resposta a emergências das
comunidades expostas ao risco expresso na forma de risco social cujo valor esteja
em nível gerenciável. Como resultado pretende-se melhorar a interpretação e
utilização dos dados provenientes dos Estudos de Análise de Risco na elaboração
dos Planos de Ação de Emergência.

Palavras-chave: Acidentes tecnológicos; Estudos de Análise de Risco; Análise de
Conseqüências e Vulnerabilidade, Plano de Ação de Emergência.

ABSTRACT

Quantitative Risk Analysis Basis for Emergency Planning

Several environmental accidents happened in Brazil and in the world during the 70’s
and 60’s, which strongly motivated the preparation for emergencies in chemical and
petrochemical industries. Environmental accidents affect the environment and the
communities that surround the industrial facilities.
The present study aims at subsidizing and providing orientation to develop
Emergency Planning from the data obtained on Risk Analysis, elaborated according
to the Norm P-4.261/03 from CETESB (Company of Technology and Environment
Sanitation). It was observed, during the development of the research, that the data
generated on these studies need a complementation and a deeper analysis, so that it
is possible to use them on the Emergency Plans.
The main issues that were analyzed and discussed on this study were the
reevaluation of hazard identification for the emergency plans, the estimate of
consequences and vulnerability for the response planning, the risk communication,
and the preparation to respond to the emergencies of the communities exposed to
manageable risks. As a result, the study intends to improve the interpretation and
use of the data deriving from the Quantitative Risk Analysis to develop the
emergency plans.

Keywords: Technological Accidents; Quantitative Risk Analysis; Consequence
Analysis and Vulnerability; Emergency Planning.
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1 INTRODUÇÃO

Nas décadas de 1970 e 1980, vários acidentes ambientais ocorreram no Brasil e no
mundo, criando uma forte motivação para preparação às emergências nas
indústrias químicas e petroquímicas. Os acidentes ambientais afetam o meio
ambiente e as comunidades nas proximidades das instalações industriais.
Em 1972, no Rio de Janeiro, na Refinaria de Duque de Caxias, a explosão de
esferas de armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) levou a mortes de
38 pessoas, enquanto outras 53 ficaram feridas, foi o maior acidente da história do
Brasil deste tipo, e motivou o desenvolvimento e aprimoramento das normas e
padrões dos sistemas de proteção e segurança de parques de armazenamento de
GLP.
Em 1974, em Flixborough no Reino Unido morreram 28 pessoas, 36 sofreram
ferimentos graves e outras centenas de pessoas sofreram danos menores após o
vazamento de ciclohexano seguido de sua explosão. Este acidente, segundo
MANNAN (2005) foi crucialmente importante para o desenvolvimento da prevenção
de perdas no Reino Unido, tanto o público em geral como a indústria despertaram
para a intensificação de esforços na segurança e controle dos perigos em plantas
com potencial de acidente maior.
Em 1976, em Seveso na Itália ocorreu um vazamento de dioxina formando uma
grande nuvem tóxica e segundo Porto e Freitas (2000), 700 pessoas foram
contaminadas. Este acidente motivou a Comunidade Econômica Européia para a
elaboração da Diretiva de Seveso, tornando obrigatória a identificação de perigos e
a preparação para atendimento à emergências das instalações com potencial de
acidentes maiores.
No ano de 1984 dois grandes acidentes, a explosão de esferas de armazenamento
de GLP (Cidade do México - México) e o vazamento de isocianato de metila (Bhopal
- Índia) tiveram grandes conseqüências às comunidades próximas, tais como
fatalidades e contaminações ambientais. Estes eventos poderiam ser minimizados
se houvessem sistemas de alerta e preparação das comunidades vizinhas.
Em 24 de fevereiro de 1984, dados oficiais informam a morte de 93 pessoas devido
ao incêndio na Vila Socó, a partir de um vazamento de gasolina do duto que
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interliga a Refinaria de Capuava ao Terminal de Santos, em Santos no estado de
São Paulo, as conseqüências do acidente poderiam ser reduzidas conforme
informada por BAU, (2006) se a comunidade estivesse capacitada para atuar em
caso de acidentes.
No Estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB) desenvolveu um cadastro de emergências químicas contendo registro
dos casos atendidos por seus técnicos. De 1978 a 2007 somam-se 7.184
ocorrências, deste total os maiores registros foram 78,9% vazamentos, 31,3% foram
com líquidos inflamáveis, 50,9% ocorreram na Região Metropolitana de São Paulo e
39,8% são provenientes do transporte rodoviário (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
E SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008).
A ferramenta metodológica para auxiliar o processo de segurança química na
prevenção de tais tipologias acidentais é o Estudo de Análise de Risco quantitativo
(EAR). A metodologia de elaboração de EAR vem sendo utilizada desde o início dos
anos 80 nas indústrias nuclear, aeroespacial e eletrônica, (AMERICAN INSTITUTE
OF CHEMICAL ENGINEERS, 2000).
O Manual de elaboração de EAR da CETESB desenvolvido no início da década de
90 é amplamente utilizado no Brasil por diversos órgãos ambientais estaduais e
também pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). Esta metodologia é similar à utilizada em Hong Kong, na
Holanda, Reino Unido e Austrália, com diferenças nos critérios de tolerabilidade do
risco. Desde 2003, a metodologia foi consolidada em uma Norma Técnica P-4.
261/03: Manual de orientação para a elaboração de Estudos de Análise de Risco.
O Setor de Análise de Riscos da CETESB, referência no Brasil sobre o assunto, foi
criado em 1988 e a partir desta data até 2002 foram analisados 810 processos de
avaliação de risco, sendo que no período de 1997 a 2002 ocorreram 87% das
análises. Este aumento é atribuído entre vários motivos ao aumento e demanda da
atividade industrial, a Regulamentação nº 237/97 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (1997), à maior difusão das ferramentas de EAR, Programa de
Gerenciamento de Risco (PGR) e Planos de Ação de Emergência (PAE) (ISSA,
2003).
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Esta dissertação discute a elaboração do PAE a partir de dados gerados dos EAR.
O material referencial é a Norma Técnica P- 4.261/03. Este documento está dividido
em duas partes: a primeira parte é um critério para a classificação de instalações
industriais quanto à periculosidade e tem por finalidade auxiliar o processo de
tomada de decisão, de forma padronizada, quanto à necessidade ou não da
realização de estudos de análise de risco, tanto no processo de licenciamento
ambiental, como em ações corretivas. A segunda parte é o Termo de Referência
com orientações básicas para a elaboração de EAR em atividades industriais.
As instalações e atividades industriais onde se aplica a Norma Técnica são as
plantas químicas de processo, sistemas de armazenamento de substâncias
químicas perigosas e outros empreendimentos similares. As substâncias perigosas
são classificadas quanto à sua periculosidade em:


gases e líquidos tóxicos, conforme o Anexo A da Norma Técnica
CETESB P-4. 261/03 e;



gases e líquidos inflamáveis, conforme o Anexo B da Norma Técnica
CETESB P-4.261/03.

O PGR contempla uma série de atividades para a prevenção de acidentes,
manutenção e garantia de operações seguras, onde o risco seja tão baixo quanto
praticável e que sejam tomadas as medidas para mitigar os perigos residuais.
Para os perigos residuais, segundo Lees (1996), há necessidade de elaboração de
um plano para o atendimento de emergências, cujo objetivo é mitigar as
conseqüências de qualquer incidente que possa ocorrer.
Os PAE são documentos que contemplam um conjunto de ações que subsidiam a
organização de pessoas para o atendimento à emergência em uma instalação
industrial, edifícios, escolas, portos, município, etc., ou seja, qualquer local onde
foram identificados perigos que não puderam ser eliminados, mas que na
ocorrência de um acidente as conseqüências possam ser controladas por meio de
um plano.
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1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é fornecer material referencial para a utilização dos
dados dos Estudos de Análise de Risco elaborados conforme a Norma Técnica
P- 4.261/03 da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental na elaboração
dos Planos de Ação de Emergência.
Como objetivos específicos buscam-se:


reavaliar a

identificação dos perigos provenientes

dos

EAR,

considerando que para o PAE, deve-se analisar a abrangência dos
cenários, os aspectos, impactos, perigos e conseqüências de modo a
contemplar uma análise de segurança ao trabalhador e ao meio
ambiente afetado;


estabelecer critérios para selecionar quais os cenários acidentais
provenientes dos EAR devem ser considerados na elaboração dos
PAE;



a partir dos dados provenientes da estimativa de conseqüências e
vulnerabilidade dos EAR, definir quais são as distâncias seguras
segundo níveis de interesse para a preparação e resposta à
emergência; e



identificar práticas para a preparação e resposta de comunidades
expostas ao risco social imposto por instalações industriais, cujo valor
encontra-se na região ALARP (As Low As Reasonably Practicable),

Em termos práticos a dissertação propõe uma reavaliação dos dados gerados nos
EAR, para que sejam adequadamente utilizados no planejamento das ações de
emergência.

1.2 Conceitos e definições

Nesta seção estão descritos os principais conceitos e definições utilizados nesta
dissertação que advêm ou são compatíveis com a Norma Técnica P- 4.261/03.
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Um conceito importante é o perigo que segundo a Norma Técnica P-4.261/03 é
uma ou mais condições, físicas ou químicas, com potencial para causar danos às
pessoas, à propriedade, ao meio ambiente ou à combinação desses (COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
O conceito de perigo é proveniente do inglês “Hazard”, que segundo o AICHE American Institute of Chemical Engineers (2000) é definido como uma condição
física ou química que tem o potencial de causar danos às pessoas, à propriedade
ou ao meio ambiente que, em se materializando em um incidente resulta em perda
de contenção de material ou energia, como por exemplo, o vazamento na conexão
de uma linha de amônia haverá a formação de uma nuvem tóxica.
Na Norma Técnica P-4.261/03, bem como no glossário de Defesa Civil, na
Resolução CONAMA no 293 e na literatura pesquisada do AICHE não há definição
estabelecida para hipótese acidental, este conceito se aproxima ao incidente.
Para efeito desta dissertação, serão citados os incidentes, conforme a tradução das
referências pesquisadas e para efeito de compatibilidade com a Norma Técnica
entende-se que o incidente é a hipótese acidental.
O

glossário

de

Defesa

Civil

(MINISTÉRIO

DO

PLANEJAMENTO

E

ORÇAMENTO,1998) define que o incidente crítico em análise de riscos é qualquer
evento ou fato negativo que pode causar danos em potencial. Também é o quase
acidente, ou seja, a condição que se apresenta sem danos manifestos.
O conceito “credible incident” proposto pela Federal Emergency Management
Agency (1988), American Institute of Chemical Engineers (1995) e Mannan (2005),
pode ser traduzido como a perda de contenção de material ou energia e suas
conseqüências, resultante de todos os vazamentos identificados, mas que pode ser
considerado plausível ou aceitavelmente possível.
A partir da concordância da definição proposta pelo AICHE, pelo Glossário de
Defesa Civil e FEMA nesta dissertação o credible incident será traduzido como
incidente crítico aceitavelmente possível.
Camacho (2004) define cenário acidental como uma seqüência específica de
eventos, não proposital, que tenha conseqüência indesejável.
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O risco, o qual esta dissertação pretende discutir, é a medida de danos à vida
humana, resultante da combinação entre a freqüência de ocorrência e a magnitude
das perdas ou danos (conseqüências).
Para a Norma Técnica P-4.261/03 a análise de risco é a atividade voltada para o
desenvolvimento de estimativa qualitativa e/ou quantitativa do risco, baseada em
técnicas estruturadas, para promover a combinação das freqüências e das
conseqüências de um acidente, e a avaliação de risco é o processo que utiliza os
resultados da análise de risco para a tomada de decisão quanto ao gerenciamento
dos riscos, através da comparação com critérios de tolerabilidade de risco
previamente estabelecidos.
O risco, expresso na forma de risco social refere-se ao risco para um determinado
número ou agrupamento de pessoas expostas aos danos decorrentes de um ou
mais cenários acidentais.
O risco, expresso na forma de risco individual pode ser definido como o risco para
uma pessoa presente na vizinhança de um perigo, considerando a natureza do
dano que pode ocorrer e o período de tempo em que este pode acontecer.
O acidente é um evento específico não planejado e indesejável, ou uma seqüência
de eventos que geram conseqüências indesejáveis.
Segundo o Decreto Federal nº 4.085 (BRASIL, 2002), a definição de acidente
maior é todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão
de grande magnitude, no curso de uma atividade dentro de uma instalação exposta
ao risco de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e
que exponha os trabalhadores, a população ou o meio ambiente ao perigo de
conseqüências imediatas ou de médio e longo prazo.
Após a ocorrência do acidente em se caracterizando a Emergência, que segundo a
definição da Petróleo Brasileiro (2004), é toda ocorrência, que foge ao controle de
um processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos às pessoas, ao
meio ambiente, aos equipamentos ou ao patrimônio próprio ou de terceiros,
envolvendo atividades ou instalações, e que requeiram o acionamento da estrutura
organizacional de resposta.
A Norma Técnica P-4.261/03 define a estimativa de conseqüências como a
estimativa do comportamento de uma substância química quando de sua liberação
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acidental no meio ambiente (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2003).
Nesta dissertação utiliza-se a seqüência adotada pelo American Institute of
Chemical Engineers (2000) para a estimativa de conseqüências; onde a
metodologia determina o potencial de danos e ferimentos a partir de incidentes
específicos. Um incidente (por exemplo, a ruptura de tanque de líquido inflamável
pressurizado) pode ter muitas conseqüências (por exemplo, a explosão de uma
nuvem não confinada, a explosão da expansão de um líquido em ebulição,
flashfire). Estas conseqüências são analisadas utilizando-se modelos de dispersão,
explosão e incêndio e os modelos de efeitos físicos determinam as conseqüências
sobre as pessoas ou estruturas. A etapa seguinte é a avaliação das ações de
evasão tal como o uso de abrigos ou evacuação que podem reduzir a magnitude
destas conseqüências.
Para um incidente de vazamento de substâncias tóxicas, a zona de perigo ou de
efeitos físicos é a área na qual há uma determinada concentração de interesse,
por exemplo, uma área de 10.400 m2, afetada por 10 lb/s de um vazamento de
amônia, cujo Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) para amônia é de 500
ppm. Outro exemplo é o vazamento de produtos inflamáveis, onde haverá o
estabelecimento de uma área de efeito da sobrepressão, por exemplo, a explosão
de uma nuvem não confinada de 28.000 kg de hexano assume que se ocorrer uma
sobrepressão de 3 psig produz-se uma zona de efeito de 1% de fatalidade em uma
área de 1800 m2 (AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 2000).
Para a Environmental Protection Agency (2006), a zona de perigo é a área na qual
podem ocorrer danos às pessoas ou propriedades são devidos a níveis de interesse
de toxicidade, inflamabilidade, radiação térmica, ou sobrepressão devido a um
vazamento.
A distância segura para a Norma Técnica P-4.261/03 é aquela determinada pelo
efeito físico decorrente do cenário acidental considerado, onde a probabilidade de
fatalidade é de até 1% das pessoas expostas. Para fins de elaboração do PAE, a
distância segura da população exposta ao perigo é maior do que a considerada na
Norma. Pela presente pesquisa será considerada distância segura aquela em que

24

as pessoas não sofrem danos físicos significativos ou irreversíveis em determinado
tempo de exposição.
A análise de vulnerabilidade conforme a Norma Técnica P-4.261/03 é um estudo
realizado por intermédio de modelos matemáticos para a previsão dos impactos
danosos às pessoas, instalações e ao meio ambiente, baseado em limites de
tolerância estabelecidos através do parâmetro Probit que determina a probabilidade
de fatalidade para os efeitos de sobrepressão advinda de explosões, de radiações
térmicas decorrentes de incêndios e de efeitos tóxicos advindos da exposição a
uma alta concentração de substâncias químicas por um curto período de tempo.

1.3 Justificativa
A própria lógica de desenvolvimento industrial e inovações
tecnológicas no ramo químico vem possibilitando um crescimento
dos riscos numa velocidade bem maior do que a capacidade
científica e institucional de analisá-los e gerenciá-los. Isso vem
contribuindo ainda mais para a vulnerabilidade das sociedades
contemporâneas aos riscos químicos, seja através de emissões
contínuas como nos casos da Baía de Minamata no Japão e de
Cubatão no Brasil, seja através dos desastres industriais como
Seveso (Itália), Bhopal (Índia) e Vila Socó (Brasil). (PORTO;
FREITAS, 1997, p. 63).

Segundo Freitas et al. (2000), a análise de dados sobre acidentes químicos
ampliados no mundo demonstra o agravamento de suas conseqüências nos países
de economia periférica. Na tabela 1, elaborada por Glickman, Golding e Terry (1993
apud FREITAS, et al. 2000), pode-se observar que países como Índia, Brasil e
México registraram os acidentes mais graves em termos de óbitos imediatos, sendo
os líderes mundiais em acidentes químicos ampliados com cinco ou mais óbitos por
acidente entre 1945 e 1991. Do total de 295 acidentes registrados na Tabela 1, 79%
ocorreram nos países centrais e 21% nos países periféricos. Porém, quando se
analisam os óbitos, a situação muda bastante, registrando 65% nos países
periféricos e 35% nos países centrais. A importância desses dados prende-se
sobretudo ao fato de eles cobrirem um longo período (entre 1945 e 1991),
considerando-se que os acidentes químicos ampliados começaram a se tornar mais
freqüentes a partir da década de 1970.
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Segundo Freitas et al. (2000) a vulnerabilidade social tem imposto às populações
mais pobres e marginalizadas dos países de economia periférica maior exposição
ao risco conforme apresentado na tabela1, Acidentes industriais ampliados no
mundo, no período de 1945 a 1991.
Tabela 1 – Acidentes industriais ampliados no mundo, no período de 1945 a 1991.
Países

Acidentes
Número Categorização
da posição
144
1
30
2
18
3
18
3

Óbitos
Óbitos por acidentes
Número Categorização Número Categorização
da posição
da posição
2.241
2
15,6
8
526
5
17,5
6
4.430
1
246,1
1
158
10
8,8
10

EUA
Japão
Índia
Alemanha
Ocidental
México
17
4
848
3
49,9
França
15
5
236
8
15,7
Itália
14
6
260
7
18,6
Brasil
13
7
815
4
62,7
China
13
7
454
6
34,9
Inglaterra
13
7
170
9
13,1
Fonte: Glickman, Golding e Terry (1992 apud FREITAS, et al. 2000, p.38)

3
7
5
2
4
9

Segundo Freitas et al. (2000) o Brasil foi cenário de alguns acidentes ampliados
considerados graves em termos de óbitos imediatos, onde inexistiam Planos de
Ação de Emergência que, se acionados, contribuiriam para diminuir o número de
vítimas e de danos ambientais.
No Brasil, a Resolução no 1, de 23/01/86, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), instituiu a necessidade de realização
do EIA - Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo RIMA Relatório de Impacto Ambiental, para o licenciamento de atividades
modificadores do meio ambiente. A realização de análise de risco e
de estudos de confiabilidade de plantas (instalações) industriais
passaram a ser incorporados, como prática nesse processo, para
determinados tipos de empreendimentos, de forma que, além dos
aspectos relacionados com a poluição crônica, também a
prevenção de acidentes potenciais passou a ser contemplada no
processo de licenciamento (CETESB, 1994 apud MARIN, 2004). Da
mesma forma, a realização da análise de risco têm se mostrado
importante na avaliação de instalações já em operação, porque
permitem que os impactos ambientais em potencial sejam avaliados
e gerenciados a contento. (MARIN, 2004 p. 2).

Os EAR são importantes para um processo de tomada de decisão quanto à
aceitabilidade do risco de determinada instalação industrial frente à proximidade de
uma comunidade.
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Os métodos sistêmicos de análises de perigos desenvolvidos vêm sendo aplicados
nas indústrias de processos, como é o caso das químicas de transformação,
basicamente como ferramentas para a decisão acerca da aceitabilidade de uma
nova planta industrial e para a melhoria da confiabilidade dos sistemas técnico e
organizacional existentes. Segundo a United Nations Environmental Programme
(1992 apud PORTO; FREITAS, 1997), os resultados de tais métodos servem para
decidir sobre:
(a) a localização geográfica dos processos e operações industriais
perigosas;
(b) os investimentos nos equipamentos voltados à prevenção de
acidentes e limitação de suas conseqüências;
(c) os projetos tecnológicos de processos de fabricação e sistemas
de controle;
(d) a criação de rotinas operacionais e de manutenção;
(e) a elaboração de documentos de segurança para a organização
(PORTO; FREITAS, 1997, p.63).

Segundo Marin (2004), alguns dos objetivos da execução da análise de risco em
instalações industriais são prevenir, prever falhas e acidentes, minimizar
conseqüências e auxiliar na elaboração de Planos de Ação de Emergência.
Os acidentes maiores, por sua vez, são eventos com a potencialidade de atingir
pessoas, a fauna e flora, a qualidade das águas e do ar e os bens patrimoniais.
Estas conseqüências podem ser minimizadas se seus efeitos puderem ser
controlados e respondidos por meio de uma organização, pela integração de
esforços provenientes de um preparo e planejamento prévio antecipados por
treinamento e conhecimentos dos perigos envolvidos.
Segundo Serpa (2003 apud CENTRO PAN-AMERICANO DA ENGENHARIA
SANITÁRIA E CIÊNCIAS DO AMBIENTE, 2004), o Plano de Ação de Emergência é
parte integrante de um PGR, de modo que danos causados por acidentes possam
ser minimizados ao extremo. Um pré-requisito para a elaboração de um Plano de
Ação de Emergência adequado, para fazer frente aos possíveis danos causados
por acidentes numa instalação industrial, é um detalhado estudo de análise de risco,
que deve ser considerado como um pressuposto básico para a elaboração de um
plano de ação de emergência. A limitação dos danos causados por um acidente
maior é proporcional ao nível de planejamento; logo, um plano adequadamente
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elaborado e implantado, certamente tem maior chance de evitar que um acidente se
transforme num desastre.
Um PAE tem por objetivo fornecer um conjunto de diretrizes e informações, visando
à adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados, de
forma a propiciar respostas rápidas e eficientes em situações emergenciais.
Os EAR então subsidiam a elaboração destes planos uma vez que contêm
informações sobre os cenários acidentais e suas conseqüências ao elemento
vulnerável homem.
A Norma Técnica P-4.261/03 tem como principal objetivo aperfeiçoar as
metodologias atualmente praticadas na elaboração de Estudos de Análise de Risco
em instalações e atividades consideradas perigosas, visando à prevenção de
acidentes ambientais que possam colocar em risco a saúde e a segurança da
população, bem como o meio ambiente como um todo (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
No desenvolvimento do EAR discutem-se os perigos decorrentes de vazamentos de
substâncias inflamáveis e/ou tóxicas para o meio ambiente com potencialidade de
afetar às comunidades no entorno da instalação industrial. A análise de
conseqüências considera as distâncias de interesse para 1% e 50 % de fatalidade
das populações expostas, porém não considera as distâncias seguras de interesse
para o planejamento de atendimento a emergências.
Portanto, considerando a importância de elaborar um PAE com os dados do EAR, e
que contemple o atendimento à emergência dando alcance aos trabalhadores e ao
meio ambiente, e considerando que o bom planejamento destas ações devem ser
minuciosas, destaca-se a importância de analisar os cenários acidentais e suas
abrangências, avaliar as distâncias seguras para proteção das populações
potencialmente expostas, e que os valores de risco acima de valores aceitáveis
segundo o critério da Norma Técnica P-4.261/03, necessita-se de orientações
eficazes para a proteção destas comunidades. Esta dissertação pretende
estabelecer diretrizes que possam nortear a utilização dos dados gerados nos EAR
bem como dar complementaridade para elaboração de um PAE.
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1.4 Métodos e procedimentos metodológicos
Segundo Oliveira (2001), o método trata do conjunto de processos pelos quais se
torna possível conhecer uma determinada realidade, e nos leva a identificar a forma
pela qual alcançamos determinado fim ou objetivo.
O desenvolvimento desta dissertação seguiu o método de pesquisa dedutivo, pois,
segundo Oliveira (2001), este método procura transformar enunciados complexos,
universais em particulares. A conclusão sempre resultará em uma ou várias
premissas, fundamentando-se no raciocínio dedutivo.
A questão em destaque nesta dissertação é: quais e como utilizar os dados do
EAR, desenvolvido segundo a Norma Técnica P-4.261/03 na elaboração de Planos
de Ação de Emergência?
Os dados do EAR para elaboração do PAE discutidos nesta dissertação limitam-se
à identificação de perigos, definição de cenários acidentais, análise de
conseqüências e vulnerabilidades e a identificação de práticas para a preparação
das comunidades expostas a instalações industriais que o nível de risco social
esteja na região denominada ALARP.
A pesquisa é do tipo exploratória qualitativa, sendo utilizada a pesquisa
bibliográfica. A

pesquisa

bibliográfica iniciou-se com o

levantamento

de

dissertações de mestrado e teses de doutorado nas bibliotecas das universidades
brasileiras, utilizando-se as palavras-chave. Foram encontradas poucas pesquisas
no Brasil que abordassem a elaboração de Planos de Ação de Emergência, que é
tratado de maneira polarizada, isto é, ora do ponto de vista da área ambiental ou da
segurança ao trabalhador, tal como observado na legislação.
Em seguida foram consultados, sítios de internet dos principais órgãos de meio
ambiente, resposta à emergências e segurança do trabalhador nos EUA, Canadá,
Europa e Reino Unido, observando-se que a polarização dos assuntos também se
repete no exterior. Além destas segmentações, há também referências específicas
por ecossistemas como é o caso das áreas costeiras e marítimas, nos quais há uma
preocupação maior com os derramamentos de óleo.
A pesquisa também analisou os aspectos da legislação brasileira e no contexto dos
organismos mundiais da ONU Organização das Nações Unidas. Foi fundamental
entender e contextualizar o tema nas Conferências Mundiais relacionadas ao meio
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ambiente e desenvolvimento, para que se fortalecesse a motivação para o estudo
do tema proposto, além de encaminhar a pesquisa para os Órgãos de resposta à
emergência mundiais e dar uma maior compreensão sobre a evolução do tema.
O material pesquisado foi analisado e foram extraídas as partes referentes às
interfaces entre o EAR e o PAE, seguindo a base referencial para o
desenvolvimento de EAR e PAE segundo a Norma Técnica P-4.261/03.
Assim, numa fase posterior, avaliou-se a necessidade de complementação com
artigos de revistas internacionais, para refinamento da pesquisa nas seções
referentes às orientações do desenvolvimento do PAE.
As orientações geradas nesta pesquisa poderão ser utilizadas para toda a
instalação cujo EAR tenha sido elaborado segundo a Norma Técnica P-4.261/03,
cujo

critério

aplica-se

às

plantas

químicas

de

processo,

sistemas

de

armazenamento de substâncias químicas e outros empreendimentos similares. Por
outro lado, o mesmo não se aplica a unidades nucleares e plantas de tratamento de
substâncias e materiais radioativos, instalações militares e atividades extrativas,
uma vez que se tratam de empreendimentos que possuem perigos diferenciados
dos anteriormente mencionados, além de serem regidos por legislações
específicas, aplicadas pela - Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
Ministério do Exército e DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral,
respectivamente.
Segundo a Norma Técnica P-4.261/03, o termo de referência aplica-se à avaliação
dos risco à população externa ao empreendimento, não contemplando, por
exemplo, risco à saúde e à segurança dos trabalhadores ou danos aos bens
patrimoniais das instalações analisadas. Os impactos ao meio ambiente serão
avaliados caso a caso, de forma específica, porém tal avaliação não será feita
através desse termo de referência (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
Aos PAE pretende-se que a discussão deste trabalho integre entre os aspectos já
discutidos na Norma Técnica P-4.261/03, aspectos relacionados à segurança do
trabalhador e ambientais, onde couber esta complementaridade porém, garantindo
sempre o foco na Norma.
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2 PANORAMA GERAL

No item contexto global é apresentada a evolução das discussões ambientais no
mundo e mostra que os acidentes ambientais sempre motivaram o desenvolvimento
do assunto.

2.1 Contexto global

A revolução industrial foi um marco na evolução da exploração dos recursos
naturais e aumento da poluição ambiental afetando a saúde das pessoas. Em 1969,
o governo da Suécia, propõe à ONU uma reunião para tratar destes problemas
globais.
Em 1971, o Clube de Roma, grupo de empresários, políticos e pensadores
europeus preocupados com as possibilidades futuras do crescimento econômico e
social, encomenda ao Massachusets Institute Technology (MIT) (Estados Unidos),
um relatório que leva o nome de “Limites do Crescimento”.
O resultado deste estudo foi a proposta chamada de “Crescimento Zero” onde
ressaltava que só se a população e a indústria parassem de crescer, seria possível
assegurar a continuidade da atividade econômica e da espécie humana no Planeta.
A proposta foi bastante criticada, principalmente porque congelava desigualdades e
não previa mudanças nos padrões adotados pela sociedade. De qualquer forma,
pela primeira vez, as limitações ambientais estavam sendo consideradas.
Em 1972, na Conferência da ONU em Estocolmo, apontou-se o tema “Crescimento
Econômico e Meio Ambiente”, para o surgimento de uma nova visão das relações
entre o meio ambiente e desenvolvimento. As discussões em Estocolmo
explicitaram os conflitos entre os países desenvolvidos e os não-desenvolvidos.
Segundo Almeida (2002), o Brasil defendeu à época, o desenvolvimento a qualquer
custo e não reconheceu a gravidade dos problemas ambientais.
A Conferência de Estocolmo representou um avanço nas negociações entre países
e se tornou o marco para o entendimento dos problemas planetários, adotando
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como slogan “Uma única Terra” e propondo a busca de uma nova forma de
desenvolvimento para o mundo. Nessa Conferência algumas das recomendações
geradas levaram a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), a estabelecer o International Program Safety Chemical (IPCS) Programa
Internacional de Segurança Química com o objetivo específico de avaliar os perigos
das substâncias químicas para a saúde humana e o meio ambiente, estabelecendo
uma base científica para que os estados membros pudessem elaborar suas
próprias medidas de segurança química.
Em 1983, foi criada por decisão da Assembléia Geral da ONU, a Comissão Mundial
de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). A Comissão percorreu o mundo e
encerrou seus trabalhos em 1987, com um relatório chamado de “Nosso Futuro
Comum”. É neste relatório que se encontra a definição de desenvolvimento
sustentável mais aceita e difundida em todo o Planeta, a saber, “desenvolvimento
sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades”
(COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).
Segundo a Comissão, o desafio era trazer as considerações ambientais para o
centro da tomada de decisões econômicas e para o centro do planejamento futuro,
nos níveis local, regional e global.
Segue-se trecho do Relatório Brundtland, como também é conhecido “Nosso Futuro
Comum”, referente à preocupação dessa Comissão com os acidentes ambientais. O
trecho faz parte do Capítulo 8 Indústria: Com menos, produzir mais.

Aumentou a incidência de graves acidentes provocados por
produtos químicos tóxicos. A descoberta de locais de deposição de
rejeitos perigosos – o canal Love, nos EUA, por exemplo, e
Lekkerkek, na Holanda, Vac, na Hungria – chamou a atenção para
outro sério problema.
Os acidentes que envolvem produtos químicos tóxicos e materiais
radioativos podem ocorrer nas fábricas de qualquer parte do mundo.
Segundo um levantamento realizado pela agência de Proteção do
Meio Ambiente dos EUA, entre 1980 e 1985 ocorreram 6928
acidentes de gravidade variável em fábricas do país, uma média de
cinco por dia.
Em 1984, tanques de gás liquefeito explodiram na Cidade do
México, matando mil pessoas e deixando milhares desabrigadas.
Poucos meses depois da tragédia de Bhopal, na Índia, em que
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morreram mais de 2 mil pessoas e outras 200 mil ficaram feridas,
um acidente numa fábrica em West Virginia, nos EUA, pertencente à
mesma companhia instalada em Bhopal, resultou na evacuação de
emergência dos habitantes do local e em alguns problemas de
saúde. Em 1976, o vazamento acidental de dioxina, agente químico
mutagênico e altamente tóxico, em Seveso, Itália, e a saga que se
seguiu, dos tambores carregados de material contaminado
contornando a Europa, demonstram também que nos países
industrializados podem-se burlar as regulamentações e violar os
padrões mínimos de segurança.
No início de novembro de 1986, um incêndio no depósito de uma
fábrica de produtos químicos em Basiléia, Suíça, levou fumaça
tóxica até a França e à República Federal da Alemanha, e lançou
agentes químicos tóxicos no Reno, causando mortandade de peixes
e afetando o abastecimento vital de água nos países rio abaixo, até
a Holanda. Os cientistas que investigaram o Reno concordaram que
poderia levar anos para os ecossistemas ribeirinhos danificados
recuperarem suas antigas condições.
Assim os acidentes da Cidade do México, Bhopal, Tchernobil e
Basiléia – que ocorreram todos dentro do curto período de duração
desta Comissão – acabaram por despertar o interesse público pelos
desastres industriais. Demonstraram também a probabilidade de
aumentos significativos na freqüência e magnitude dos acidentes
industriais de conseqüências catastróficas.
Os acidentes industriais e suas conseqüências são em grande parte
imprevisíveis. A fim de se identificarem melhor os riscos, os
governos, as organizações internacionais devem buscar aperfeiçoar
as metodologias de avaliação das tecnologias e seus riscos, criar
banco de dados sobre essas avaliações e torná-las mais acessíveis
a todos os países (COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, 1988).

O Anexo A apresenta alguns dos principais acidentes ambientais de grande
repercussão mundial, nas atividades de processamento, armazenamento e
transporte de substâncias, ocorridos entre 1917 e 2001.
A CNUMAD Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento foi realizada no Rio de Janeiro, entre 03 e 14 de junho de 1992, e
teve grande importância para reforçar e ampliar essa nova abordagem ambiental,
que já vinha sendo discutida em documentos anteriores. Contou com a presença de
170 países e centenas de organizações da sociedade civil cuja ação obteve
relevante impacto ao demonstrar claramente os limites da exploração da natureza.
A idéia de desenvolvimento sustentável ganha força e esta nova visão implica na
implantação de um modelo de desenvolvimento que garanta a manutenção da vida
no Planeta sob todos os aspectos.
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Em junho de 1992, foi discutida e aprovada, durante essa Conferência, a Agenda 21
que constitui um programa a ser implementado ao longo do século XXI pelos
governos, em todos os seus níveis, pelas Organizações Não Governamentais
(ONG's) e demais instituições da sociedade civil, com o apoio das Nações Unidas, e
pelas demais instituições multilaterais e nacionais de fomento ao desenvolvimento
sócio-econômico. Constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada de orientar
para um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a
sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas
as suas ações propostas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005).
Quando os países presentes na Rio–92 produziram a Agenda 21, se
comprometeram a incorporar em suas políticas públicas os princípios para o
desenvolvimento sustentável.
As estratégias pensadas para o mundo deveriam ser adequadas à realidade de
cada país e amplamente discutidas com a sociedade, tornando todos, responsáveis
pelo novo caminho a ser traçado.
A Agenda 21 do Ministério do Meio Ambiente (2005), no item E do artigo 19,
“Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas” relaciona as
recomendações para a prevenção de acidentes, onde fomenta-se a capacidade
nacional e local de preparar-se para os acidentes e enfrentá-los, levando em conta
o programa Awareness and Preparedness for Emergency on the Local Level
(APELL), do PNUMA e outros programas similares de prevenção, preparação e
resposta aos acidentes, quando apropriado, incluindo Planos Ação de Emergência
periodicamente testados e atualizados.

2.2 Principais organizações e programas internacionais

“São muitas as organizações (nacionais e internacionais) que prestam apoio, para
que os países possam ter uma boa resposta, quando da ocorrência de eventos
envolvendo produtos perigosos” (ALBERT, 2000; MACHIN, 2000 apud ISSA, 2003).
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2.2.1 Organização das Nações Unidas (ONU)

O Sistema das Nações Unidas é formado pela Secretaria das Nações Unidas, pelos
seus programas, fundos e pelos organismos especializados. Essas entidades têm
seus próprios pressupostos e órgãos de direção e estabelecem suas próprias
normas e diretrizes. Prestam assistência técnica e outros tipos de ajuda prática em
quase todas as esferas de atividade econômica e social.
Na seqüência são apresentados os principais programas e organismos relacionados
ao tema preparação e resposta a emergência da ONU.

2.2.2 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)

O PNUMA, estabelecido em 1972, é a agência do Sistema ONU responsável por
catalisar a ação internacional e nacional para a proteção do meio ambiente no
contexto do desenvolvimento sustentável. Seu mandato é prover liderança e
encorajar parcerias no cuidado ao meio ambiente, inspirando, informando e
capacitando nações e povos a aumentar sua qualidade de vida sem comprometer a
das futuras gerações.
O PNUMA trabalha com uma ampla gama de parceiros, incluindo entidades das
Nações Unidas, organizações internacionais e sub-regionais, governos nacionais,
estaduais e municipais, organizações não-governamentais, setor privado e
acadêmico, e desenvolve atividades específicas com segmentos-chave da
sociedade como parlamentares, juizes, jovens e crianças, entre outros.
Uma das áreas de atuação do PNUMA, no Brasil, se relaciona à preparação,
resposta e suporte à construção de soluções duradouras referentes à prevenção de
emergências ambientais.
Segundo Issa (2003), “[...] destaca-se entre as atividades do PNUMA o programa
APELL, desenvolvido por especialistas em desastres tecnológicos com substâncias
químicas, após a ocorrência do acidente de Bhopal”.
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No final de 1986, o PNUMA iniciou a formulação de um plano que continha medidas
concretas para ajudar o governo e, em especial os países em desenvolvimento a
diminuir o número de impactos negativos dos acidentes e emergências provocados
por produtos químicos.
Dentro deste contexto, o Departamento de Meio Ambiente para indústria do
PNUMA, em cooperação com a indústria elaboraram um manual sobre a
conscientização e preparação para emergências no nível local APELL, elaborado
para auxiliar e direcionar os técnicos em uma maior conscientização da comunidade
próxima às instalações perigosas, com medidas para enfrentar os perigos
associados nas comunidades e na elaboração de planos de respostas em caso de
acidentes que ponham em perigo as vidas, as propriedades e o meio ambiente.
O manual do APELL foi elaborado para responder a uma emergência provocada por
incêndio, explosão, derramamentos ou emanações de materiais perigosos dentro
de qualquer operação comercial ou industrial. Não pretende abranger os problemas
associados com emergências nucleares e nas atividades militares (UNITED
NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 1988).
O objetivo geral do APELL é prevenir as perdas humanas e materiais, assim como
proteger o meio ambiente da comunidade. Os dois enfoques básicos são:

1) Aumentar a consciência da comunidade sobre os possíveis riscos e perigos
que existem em sua localidade;
2) Desenvolver planos coordenados de resposta ante uma emergência (UNEP,
1988).

2.2.3 Organização Internacional do Trabalho (OIT)

A OIT é uma agência multilateral, ligada à ONU, especializada nas questões do
trabalho. Tem representação paritária de governos dos 175 Estados-Membros e de
organizações de empregadores e de trabalhadores. Com sede em Genebra, Suíça,
a OIT tem uma rede de escritórios em todos os continentes.
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Segundo Issa (2003) a OIT, na 80a Sessão de sua Conferência Geral, realizada em
Genebra, em 02/06/1993, aprovou a Convenção 174, que trata da Prevenção de
Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação no 181,
adotada em Genebra em 22/06/1993. Legisla sobre perigos

intrínsecos,

classificação, identificação e controles, seguindo diretrizes similares à Seveso II , e
traz uma série de recomendações para a implementação de programas para a
prevenção de acidentes maiores em instalações industriais, complementando ações
a serem adotadas pelos governos, indústrias e trabalhadores.

2.2.4 Organização Mundial da Saúde (OMS)

A OMS por intermédio da OPAS Organização Panamericana da Saúde, possui um
programa intitulado PED Preparativos e Mitigação de Desastres nas Américas .
O principal objetivo do PED é apoiar a criação e o fortalecimento institucional dos
programas nacionais de desastres, nos Ministérios de Saúde, e sua coordenação
com todos os setores envolvidos na redução de desastres.
“A OMS e a OPAS possuem diversos centros colaboradores que desenvolvem
múltiplas atividades em torno do tema prevenção, preparação e resposta a
acidentes químicos.“ (ISSA, 2003).
Segundo Haddad, et al. (2000 apud ISSA, 2003), no Brasil, o centro colaborador da
OPAS/OMS é a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB),
que recebeu este título em reconhecimento aos trabalhos realizados na prevenção
e no atendimento a acidentes ambientais de origem tecnológica, desde o final da
década de 1970.

2.2.5 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

A OCDE é um órgão internacional e intergovernamental que reúne os países mais
industrializados. Por meio da OCDE, os representantes se reúnem para trocar
informações e alinhar políticas com o objetivo de potencializar seu crescimento
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econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais países
membros.
Dentre as diversas atividades desenvolvidas pela OCDE destaca-se o Programa de
Acidentes Químicos, que tem por principal finalidade prevenir a ocorrência de
situações emergenciais com substâncias químicas e propiciar as condições
necessárias para a resposta a estas situações. O programa contempla trabalhos em
três áreas:


desenvolvimento de guias para a prevenção, preparação e resposta
aos acidentes químicos;



facilitação da divulgação de informações aos países, membros ou não
da OCDE;



análise de casos particulares dos países membros da Organização.

2.2.6 Comunidade Econômica Européia (CEE)
A Diretiva 82/501/EEC, adotada pela Comunidade em 24 de junho
de 1982, logo tornou-se amplamente conhecida como a ‘Diretiva
Seveso’, a despeito da oposição dos residentes de Seveso, os quais
reclamaram formalmente às autoridades em Bruxelas. (FREITAS et
al. 2000)

A Diretiva de Seveso é endereçada aos Estados-Membro da CEE, de modo a
assegurar que as instituições relacionadas ao tema obedeçam aos requisitos para
um gerenciamento adequado. A preocupação com a prevenção conformou toda a
Diretiva,

sendo

apresentada

ainda

nessas

partes

relacionadas

com

as

conseqüências de um acidente. Os procedimentos consideravam que uma resposta
adequada à emergência incluía a troca de informações entre as diferentes partes,
que deveriam trabalhar conjuntamente para construir uma experiência comum para
gerenciamento de efetivos riscos futuros.
Em 1996, uma nova diretiva foi lançada a Diretiva de Seveso II, sobre o ‘Controle de
Perigos de acidentes ampliados envolvendo substâncias perigosas’ a qual substituiu
a Diretiva de 1982. Em termos de comunicação de riscos, as inovações
substanciais são o acesso do público no assentamento de novas plantas industriais
e no planejamento de emergências.
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2.2.7 United States Environmental Protection Agency (EPA) e Occupational Safety
and Health Administration (OSHA)
A EPA trabalha com a OSHA desde 1970, sendo que os limites de
responsabilidades não são muitos claros. Embora o trabalho da
OSHA seja relativo ao ambiente de trabalho e o da EPA relativo ao
meio ambiente, há algumas áreas onde ambas estão envolvidas.
Uma é a emissão acidental e outra é a substância tóxica. (LEES,
1996 apud ISSA, 2003).

O governo americano instituiu dois programas para a prevenção e gerenciamento
de riscos em empresas que manipulam substâncias químicas perigosas e que
possam causar grandes acidentes fora dos limites de suas instalações: Risk
Management Program (RMP) e o Process Safety Management (PSM) coordenados
pela EPA e OSHA.
O RMP analisa o pior caso, a fim de estimar as distâncias perigosas
à população, para elaboração do Plano de Ação de Emergência. Já
o PSM inclui também medidas que abrangem as atividades de
terceiros que operem nas instalações das indústrias. Os dois
programas de gerenciamento incluem; informações de segurança de
processo, análise de riscos, gerenciamento de modificações,
procedimentos operacionais, práticas seguras de trabalho, programa
de treinamento e capacitação, garantia da integridade mecânica,
revisões pré-partida operacionais, controle e resposta a
emergências, investigação de acidentes e auditorias. (COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2002).

2.2.8 Responsible Care® e Programa de Atuação Responsável da ABIQUIM

Criado no Canadá, pela Canadian Chemical Producers Association (CCPA), e
atualmente encontrado em mais de 40 países com indústrias químicas em
operação, o Responsible Care (Atuação Responsável) se propõe a ser um
instrumento eficaz para o direcionamento do gerenciamento ambiental, considerado
no seu aspecto mais amplo, incluindo a segurança das instalações, processos e
produtos, e a preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores, além da
proteção do meio ambiente, por parte das empresas do setor e ao longo da cadeia
produtiva.
Concebido a partir da visão de diálogo e melhoria contínua, o Programa se
estrutura de forma lógica, procurando fornecer mecanismos que permitam o
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desenvolvimento de sistemas e metodologias adequadas para cada etapa do
gerenciamento ambiental que o setor persegue. O modelo criado é flexível, o que
possibilita atender às necessidades de cada empresa, sem que, no entanto, se
perca a característica de um Programa de toda uma indústria, quer esteja ela
situada no Brasil ou em outra parte qualquer do mundo (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2005).
O programa foi adotado oficialmente pela ABIQUIM, em abril de 1992. As empresas
associadas foram convidadas a aderir ao Programa, de forma voluntária.
Gradualmente vem sendo constituída a estrutura do Programa dentro da
associação e das empresas, que estão ajustando seus programas internos aos
requisitos do Atuação Responsável, seguindo metas anuais estabelecidas pela
ABIQUIM.
Para dar suporte ao desenvolvimento do Programa, a ABIQUIM elabora e publica
guias técnicos, promove eventos e cursos para conscientização e treinamento,
além de outras atividades complementares.
A partir de 1998 a adesão à Atuação Responsável tornou-se obrigatória para todos
os associados da ABIQUIM, a exemplo do que ocorre na maior parte dos países
com indústria química desenvolvida.
Os Princípios, em número de 12, estabelecem a base ética do Processo, indicando
as questões fundamentais que devem nortear as ações de cada empresa, dentre
elas destacando-se, a preparação para emergências: transmitir às autoridades,
funcionários, aos clientes e à comunidade, informações adequadas quanto aos
riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente de seus produtos e operações e
recomendar medidas de proteção e de emergência.
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3 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E NORMAS APLICÁVEIS À ELABORAÇÃO DE
EARS E PAES
A legislação brasileira é abrangente, exceto pela CONAMA nº 293/01 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (2002) que é específica para a elaboração de Plano de
Emergência Individual (PEI), as demais trazem de maneira indireta a necessidade
de elaboração de EAR e PAE. As principais leis, decretos e resoluções relacionados
ao tema estão no Quadro 1.
Legislação

Conteúdo
Sobre a proteção ao meio ambiente

Constituição Federal:

incisos VI e VII do
art. 23 e no art. 225
da Constituição,

Art. 23 É competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Municípios:
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas,
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora.
Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

Lei Federal 6938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio ambiente seus fins e
Política Nacional de
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Meio Ambiente
Lei Federal 9966,
28/04/2000

Dispõe sobre a prevenção, controle e a fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.

Resolução CONAMA
293/01

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do PEI - Plano de Emergência
Individual para incidentes de poluição por óleo originados em portos
organizados, instalações portuárias ou terminais, dutos, plataformas
bem como suas respectivas instalações de apoio e orienta a sua
elaboração.

Resolução CONAMA
237/97

A CONAMA 237/97 define os critérios para o licenciamento ambiental
nos âmbitos federal, estadual e municipal bem como os instrumentos
e prazos necessários.

Constituição Estadual
– São Paulo, 1989,
artigos 193, inciso V.

V – informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do
meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de
substâncias potencialmente nocivas à saúde, na água potável e nos
alimentos, bem como os resultados dos monitoramentos e auditorias
a que se refere o artigo IV deste artigo.
(continua)
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(continuação) Quadro 1 – Principais leis, decretos e resoluções aplicáveis à
elaboração de EAR e PAE.
Legislação
Decreto Federal
5.098/04 P2R2 Preparação e
Resposta Rápida a
Emergências
Ambientais com
Produtos Químicos
Perigosos

Conteúdo
Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação
e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos
Químicos Perigosos – P2R2 e dá outras providências.

Lei Federal 9.605/98 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
- Lei de crimes
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
ambientais
providências.
Sobre a proteção ao trabalhador
Lei Federal 6.514, Altera o capítulo V do título da Consolidação das Leis do Trabalho,
de 22 de novembro relativo à Segurança e Medicina do Trabalho.
de 1977
Seção XV Das outras medidas especiais de proteção
O Ministério do Trabalho deve estabelecer disposições
complementares tendo em vista as peculiaridades de cada atividade
ou setor de trabalho:
IV- Proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas
adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e
paredes, construção de paredes contra-fogo, diques e outros
anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores
de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização.
Decreto Federal
4085, 15 de janeiro
de 2002.

Promulga a Convenção no 174 da OIT e a recomendação no 181 sobre
a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, com os seguintes
objetivos:


Prevenir os acidentes maiores;



Reduzir ao mínimo os riscos de acidentes maiores;



Reduzir ao mínimo as conseqüências desses acidentes
maiores.
Sobre a Defesa Civil

Decreto Federal
5.376 de 17 de
fevereiro de 2005

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC e o
Conselho Nacional de Defesa Civil , e dá outras providências
Secretaria Nacional de Defesa Civil, Ministério da Integração Nacional
Objetivam:
I – a prevenção de desastres;
II – a preparação para emergências e desastres;
III – a resposta aos desastres; e
IV – a reconstrução e a recuperação
(continua)
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(continuação) Quadro 1 – Principais leis, decretos e resoluções aplicáveis à
elaboração de EAR e PAE.
Legislação

Conteúdo
Sobre a proteção do patrimônio
º

Decreto Estadual n .
46.076, de 31 de
agosto de 2001.

Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações
e áreas de risco para os fins da Lei Estadual nº. 684, de 30 de
setembro de 1975 e estabelece outras providências.
17.1 Instrução técnica no 16/2004 Plano de intervenção de incêndio.
Princípios gerais:


Levantamento de riscos de incêndio;



elaboração de Planos de intervenção de incêndio; e



padronização das formas de intervenção operacional nos
locais de risco.

Quadro 1– Principais leis, decretos e resoluções aplicáveis à elaboração de EAR e
PAE.
Fonte: Elaborada pela autora com dados de Brasil (1977;1981; 1988; 1998; 2000; 2002;
2004; 2005); São Paulo (1989; 2001) e Conselho Nacional de Meio Ambiente
(1997; 2001)

Além da legislação, algumas normas são aplicáveis ao tema.
A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2003) emitiu a Norma
Técnica P-4.261/03, que estabelece diretrizes para elaboração de Estudo de
Análise de Risco, Plano de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Ação de
Emergência. Essa norma será apresentada na seção 4.
A gestão ambiental pública em relação ao setor produtivo tem se
baseado, tradicionalmente, no processo de 'comando e controle', ou
seja, na criação de dispositivos e exigências legais (comando) e na
aplicação de mecanismos para garantir o cumprimento desses
dispositivos e exigências (controle). Gradualmente, porém, vêm se
multiplicando as iniciativas de auto-gestão, decorrentes de
exigências dos consumidores e da busca por competitividade, que
tem levado as próprias empresas a adotarem estratégias e,
sistemas voluntários e de auto-regulação relacionados à gestão
ambiental. Alguns destes instrumentos, de aplicação voluntária
principalmente pelo setor privado, são o Programa Atuação
Responsável, as normas da ISO 14000, a certificação de processos
e produtos específicos, além da auditoria ambiental e seguro
ambiental (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2003).
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A norma NBR ISO 14001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004)
exige no Requisito normativo 4.4.7 – Preparação e Resposta à Emergências:


A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s)
para identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes
que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente e sobre como a
organização responderá a estes;



A organização deve responder às situações reais de emergência e
acidentes e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos
associados;



A organização deve periodicamente analisar, e quando necessário,
revisar seus procedimentos de preparação e resposta à emergência, em
particular após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais;



A organização deve também periodicamente testar tais procedimentos,
quando exeqüível.
[...] a OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series
18001 é uma especificação que apresenta os requisitos para um
Sistema de Gestão em SST Segurança e Saúde no Trabalho , com o
objetivo de suprir as organizações de elementos de gestão, no
sentido de auxiliá-las a alcançar seus objetivos de segurança e
saúde ocupacional, identificar perigos e controlar seus riscos de
acidentes e doenças ocupacionais, e assim melhorar o seu
desempenho. (CAPONI, 2004)

Os requisitos normativos relacionados à emergência da OHSAS 18001 são:
A organização deve estabelecer e manter planos e procedimentos
para identificar o potencial e o atendimento a incidentes e situações
de emergência, e para prevenir e mitigar os riscos de danos
pessoais que possam estar associados aos mesmos.
A organização deve rever seus planos e procedimentos de
preparação e atendimento a emergências em particular, após a
ocorrência de incidentes ou de situações de emergência.
A organização também deve testar tais procedimentos
periodicamente onde for possível. (CAPONI, 2004).
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4 ESTUDOS DE ANÁLISE DE RISCO E PLANOS DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

Nas seções 4.1 e 4.2 será descrita sucintamente a metodologia para elaboração de
EAR e os itens que compõem o PAE segundo a Norma Técnicas P-4.261/03,
respectivamente .

4.1 Desenvolvimento dos EAR

Segundo o American Institute of Chemical Engineers (2000), o EAR quantitativo é
uma ferramenta metodológica para auxiliar o processo de segurança química. As
normas de engenharia, os checklists e o gerenciamento da segurança do processo
químico são ferramentas de proteção contra acidentes. A metodologia de
elaboração de EAR vem sendo utilizada desde o início dos anos 80 nas indústrias
nuclear, aerospacial e eletrônica. O uso mais extensivo da análise de risco
probabilística tem se dado na indústria nuclear.
O termo Análise de Risco Quantitativa (AQR) é a expressão mais correta para
enfatizar os aspectos da metodologia como prática na indústria química e
petroquímica.
Os EAR visam os perigos cujos efeitos agudos, possam provocar fatalidades, já os
efeitos crônicos como câncer ou outros problemas de saúde latentes, não são
considerados nestes estudos.
Segundo o American Institute of Chemical Engineers (2000), em um EAR os
inventários de produtos químicos devem ser listados considerando os processos, as
substâncias

armazenadas

e

transportadas.

Devem

ser

consideradas

as

propriedades destas substâncias como a toxicidade, inflamabilidade, exclusividade,
volatilidade, inventário normal e potencial máximo e as condições de operação,
armazenamento e transporte.
A Norma Técnica P-4.261/03 é um documento que está dividido em duas partes. Na
primeira é apresentado o critério para a classificação de instalações quanto à
periculosidade e tem por finalidade auxiliar o processo de tomada de decisão, de
forma padronizada, quanto à necessidade ou não da realização de estudos de
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análise de risco, tanto no processo de licenciamento ambiental, como em ações
corretivas. Este critério está baseado na lista de substâncias tóxicas e inflamáveis e
uma metodologia para avaliar comparativamente as distâncias seguras dos
diferentes recipientes de produtos em relação à população fixa (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
Na segunda parte é apresentado um termo de referência que tem por objetivo
fornecer as orientações básicas para a elaboração de EAR em atividades
industriais.
Nos EAR submetidos à análise da CETESB, nos cenários acidentais que
extrapolam os limites do empreendimento e afetam pessoas, os riscos deverão ser
estimados e expressos nas formas de Risco Social e Risco Individual.
O EAR é constituído por seis etapas, a saber:

a) Caracterização do empreendimento e da região;
b) Identificação de perigos e consolidação das hipóteses acidentais;
c) Estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade;
d) Estimativa de freqüências;
e) Estimativa e avaliação de risco;
f) Gerenciamento de riscos.

A Figura 1 a seguir apresenta a seqüência de desenvolvimento dessas etapas.
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Início

Etapa 1

Caracterização do
empreendimento e da região

Etapa 2

Identificação de perigos e
consolidação das hipóteses
acidentais

Vazamentos de
produtos químicos

Estimativa de efeitos físicos
e vulnerabilidade

Incêndios, Explosões,
Emanações tóxicas

Existem efeitos
que atingem pessoas
situadas fora da
instalação?

Etapa 3

Não

Sim

Medida para redução
dos efeitos físicos

Sim

É possível reduzir os
efeitos?

Não

Etapa 4

Estimativa de frequências

Medida para reduzir
os riscos

Etapa 5

Estimativa dos riscos

Sim

É possível
reduzir os riscos?

Não
Riscos toleráveis?

Sim

Não

Etapa 6

Reavaliação do
projeto

Programa de gerenciamento
de riscos

Elaboração do
PAE

Fim

Figura 1 - Etapas para elaboração de EAR
Fonte: Adaptado de Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2003)
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Segundo Passos (2002), as recomendações e medidas resultantes do EAR devem
ser consideradas como partes integrantes do PGR, o qual é solicitado para a
emissão da Licença de operação do empreendimento. Entretanto, conforme citado
pela própria Norma Técnica P-4.261/03 da Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental (2003), independentemente da adoção das medidas do
EAR, uma instalação que possua substâncias ou processos perigosos deve ser
operada e mantida, ao longo de sua vida útil, dentro de padrões considerados
toleráveis.
[...] o EAR e o PGR converteram-se em ferramentas de grande
importância para a prevenção de acidentes ambientais na indústria e
nas atividades que manipulam substâncias perigosas. Esses
estudos propiciam subsídios para as estimativas de risco e o
conhecimento detalhado das falhas que podem conduzir a um
acidente, bem como suas conseqüências, possibilitando a
implementação de medidas para a redução de riscos e a elaboração
de Planos de Ação de Emergência. (ISSA, 2003).

Independente de uma instalação industrial ser de pequeno, médio ou grande porte,
o PAE é um componente obrigatório do PGR. Na maioria dos casos, as instalações
de pequeno porte estão dispensadas da apresentação do EAR, porém devem
apresentar o seu PGR, segundo o escopo proposto na Norma Técnica P-4.261/03.

4.2 Desenvolvimento dos PAE

O PAE é o documento onde são estabelecidos as possíveis emergências dentro e
fora das instalações, e devem ter detalhamento de procedimentos técnicos e
organizacionais para reduzir os efeitos e danos às pessoas, propriedade, e ao meio
ambiente. (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 1991);
[...] não obstante o correto gerenciamento dos riscos, um eventual
acidente pode ocorrer e criar uma situação que requer uma resposta
imediata e apropriada. O PAE determina as ações de resposta do
empreendedor e/ou autoridades públicas durante emergências, tais
como vazamentos, explosões, incêndios, desastres naturais como
terremotos, tempestades, inundações, furacões, dentre outros.
(CONSEIL POUR LA RÉDUCTION DÊS ACCIDENTS INDUSTRIEL
MAJEURS, 2002)
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Segundo o Centro Pan-Americano da Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente.
(2004), de modo geral, o PAE deve possuir as seguintes características:


deve possibilitar que os possíveis danos restrinjam-se a uma determinada
área, previamente dimensionada, evitando que os impactos extrapolem
os limites de segurança pré-estabelecidos;



deve incluir todas as ações necessárias para evitar que situações,
internas ou externas às instalações envolvidas no acidente, contribuam
para o seu agravamento;



deve ser um instrumento prático, que propicie respostas rápidas e
eficazes em situações de emergência;



deve ser o mais sucinto possível, contemplando, de forma clara e
objetiva, as atribuições e responsabilidades dos envolvidos.

A Norma Técnica P-4.261/03 orienta que “[...] independentemente das ações
preventivas previstas no PGR, um PAE deve ser elaborado e considerado como
parte integrante do processo de gerenciamento de riscos”.
O PAE deve se basear nos resultados obtidos no Estudo de Análise
e Avaliação de Risco, quando realizado, e na legislação vigente,
devendo também contemplar os seguintes aspectos:
− introdução;
− estrutura do plano;
− descrição das instalações envolvidas;
− cenários acidentais considerados;
− área de abrangência e limitações do plano;
−.estrutura organizacional, contemplando as atribuições e
responsabilidades dos envolvidos;
− fluxograma de acionamento;
− ações de resposta às situações emergenciais compatíveis com os
cenários acidentais considerados, de acordo com os impactos
esperados e avaliados no EAR, considerando procedimentos de
avaliação, controle emergencial (combate a incêndios, isolamento,
evacuação, controle de vazamentos etc.) e ações de recuperação;
− recursos humanos e materiais;
− divulgação, implantação, integração com outras instituições e
manutenção do plano;
− tipos e cronogramas de exercícios teóricos e práticos, de acordo
com os diferentes cenários acidentais estimados;
− documentos anexos: plantas de localização da instalação e
layout, incluindo a vizinhança sob risco, listas de acionamento
(internas e externas), listas de equipamentos, sistemas de
comunicação e alternativos de energia elétrica, relatórios etc.
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
2003, p.38).
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4.3 A utilização dos dados dos EAR na elaboração dos PAE

No Programa de Gerenciamento de Riscos uma de suas etapas é a elaboração de
um PAE, cujos pressupostos são oriundos de um EAR.
Segundo Issa (2003), os EAR propiciam subsídios para o conhecimento detalhado
das falhas que podem acarretar acidentes, bem como suas conseqüências,
viabilizando a implementação de medidas para a redução de riscos e elaboração de
PAE para resposta aos acidentes.
Conforme estabelecido nos objetivos específicos deste trabalho, nas próximas
seções serão discutidas a utilização dos dados dos EAR na elaboração de PAE.
As perguntas para desenvolvimento nas próximas seções são:
1) Quais são os dados gerados no EAR que devem compor o PAE?
2) Como utilizar estes dados para a preparação e resposta à emergência?
O EAR deve ser um pressuposto para a elaboração de um PAE,
uma vez que dele devem ser extraídas, entre outras, as seguintes
informações:
 cenários acidentais;
 conseqüências esperadas em cada uma das hipóteses
acidentais consideradas;
 possíveis impactos e áreas afetadas.
Com essas informações, é possível planejar a elaboração do PAE,
uma vez que passa a ser mais fácil o dimensionamento adequado
das seguintes ações:
 isolamento;
 sinalização;
 definição de pontos de encontro e rotas de fuga;
 dimensionamento e localização estratégica de equipamentos de
combate e proteção individual;
 definição de procedimentos de combate a vazamentos e
incêndios. (CENTRO PANAMERICANO DA ENGENHARIA
SANITÁRIA E CIÊNCIAS DO AMBIENTE, 2004).

Os principais itens do EAR que serão utilizados na elaboração do PAE são:


Caracterização do empreendimento e da região;



identificação de perigos e consolidação das hipóteses acidentais;



estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade; e
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4.4 Integrando meio ambiente e a segurança do trabalhador

A Norma Técnica P-4.261/03 limita-se a avaliar o Risco Social e Individual às
comunidades no entorno de uma instalação industrial. Segundo Passos (2002) “[...]
de acordo com a visão da CETESB, os riscos a serem avaliados, devem contemplar
o levantamento de possíveis vítimas fatais, bem como os danos à saúde da
comunidade existente nas circunvizinhanças do empreendimento”.
Segundo a Norma Técnica P-4.261/03 instalações ou atividades que possam impor
riscos ambientais, como por exemplo derrames de produtos líquidos em corpos
d’água, serão analisadas de forma específica, uma vez que os estudos para a
análise e avaliação desses riscos devem ser definidos considerando a peculiaridade
de cada instalação e das áreas vulneráveis (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
No campo da segurança do trabalhador o Decreto Federal nº4.085/02 (BRASIL,
2002), promulga a Convenção no 174 da OIT e a Recomendação no 181 sobre a
Prevenção de acidentes industriais maiores. Observa-se que a Norma Técnica P4.261/03 atende plenamente aos requisitos do decreto nos quesitos de aplicação,
isto é, para quais instalações a norma e o decreto se aplicam, a redução dos riscos
de acidentes maiores e da redução das conseqüências.
A International Labour Office (1991) define que as instalações sujeitas a acidentes
maiores são aquelas que dependem da natureza e quantidade das substâncias
perigosas presentes, com os seguintes cenários potenciais:


o vazamento de substâncias tóxicas em grandes quantidades, as
quais são letais ou tóxicas, considerando as distâncias do ponto de
vazamento;



o vazamento de substância extremamente tóxicas em quantidades
que são letais, considerando as distâncias do ponto de vazamento;



o vazamento de líquidos ou gases inflamáveis em grandes
quantidades, que causam altos níveis de radiação térmica ou na forma
de nuvem de vapor explosiva;



a explosão de materiais reativos ou instáveis.
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Segundo a International Labour Office (1991), dependendo do tipo e quantidade de
substâncias perigosas presentes, os tipos de instalações sujeitas a um acidente
maior são:
a) indústrias químicas e petroquímicas;
b) refinarias;
c) locais de armazenamento de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo;
d) armazenamentos de gases e líquidos inflamáveis;
e) fábricas de fertilizantes;
f) estações de tratamento de água que armazenam cloro.
A denominação “acidente ampliado” ou “acidente químico ampliado” ou, mais
especificamente, “acidente industrial ampliado” parece ser mais adequada
(FREITAS, et al., 2000). Diferentemente das outras, ela tem o potencial de
expressar de maneira mais adequada a possibilidade de ampliação no espaço e no
tempo das conseqüências desses acidentes sobre a sociedade, a saúde (física e
mental) e o meio ambiente exposto, sem incorrer na desqualificação de outros tipos
de acidentes, como por exemplo, os de trabalho.
Segundo Mannan (2005) os requisitos legais para a segurança e o meio ambiente
variam entre os países, mas no mundo inteiro a tendência é clara, os padrões de
exigências intra e extra-muros de uma instalação industrial são rigorosos exigindo
um gerenciamento formal, com sistemas de identificação, avaliação e controle dos
riscos. As pressões da sociedade geraram um novo conceito de projetos
inerentemente seguros e limpos para as instalações industriais. O objetivo de tais
projetos é evitar a geração de efluentes nocivos à saúde humana e ao meio
ambiente.
Enquanto na avaliação de risco de segurança as conseqüências são analisadas
sobre os danos às pessoas e instalações, na questão ambiental os efeitos
analisados são para o meio ambiente, mais especificamente à fauna e flora
(MANNAN, 2005).
[...] repensar a questão do risco do ponto de vista da tecnologia
também nos coloca frente à necessidade de integrarmos as análises
relacionadas aos riscos internos e externos aos muros fabris,
fortalecendo a interface do campo da Saúde do Trabalhador com a
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dimensão ambiental mais geral. A necessidade desta integração é
particularmente visível quando analisamos os problemas das
indústrias químicas: a fragmentação entre políticas e ações
institucionais representada pelos órgãos ambientais – responsáveis
pelo 'lado de fora' – e de saúde do trabalhador em torno de riscos e
causas comuns é absolutamente artificial. (PORTO; FREITAS,
1997).

Segundo a Organization for Economia Cooperation and Development (2003), na
avaliação de riscos relacionados a instalações com produtos perigosos devem ser
consideradas todas as possibilidades de conseqüências, incluindo efeitos ao meio
ambiente, inclusive a saúde humana.
O referencial para analisar os cenários de vazamentos de óleo e suas
conseqüências para o meio ambiente é a Resolução CONAMA nº 293/01
(CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2002) que indica a obrigatoriedade
de PEI elaborado com base em um estudo de análise de riscos composto de uma
análise de conseqüências e vulnerabilidade para derramamentos de óleo em águas
sob jurisdição nacional, onde são estabelecidas as diretrizes para o estudo do pior
cenário.
Segundo Mannan (2005) as aplicações da análise de riscos para o meio ambiente
são as mesmas que para a “loss prevention” (prevenção de perdas). As
metodologias são aplicáveis, porém, há mudanças significativas na avaliação das
conseqüências.
Como pode ser observado diferentes organizações, no âmbito da segurança do
trabalhador e do meio ambiente que inclui a comunidade, identificam a necessidade
de uma análise dos perigos e risco decorrentes de atividades industriais, de forma
que esta análise pode ser integrada.
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5 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS PARA OS PLANOS DE EMERGÊNCIA

Nesta seção propõe-se uma planilha de Análise Preliminar de Perigos (APP) para
identificar os potenciais receptores (elementos ambientais), sejam as pessoas da
comunidade, os trabalhadores e o meio ambiente.
A preparação para uma emergência inicia-se com a identificação e avaliação dos
principais perigos. Normalmente são identificados três mais importantes: incêndio,
explosão e intoxicação. O estágio de identificação deve revelar o maior número de
perigos, que devem ser quantificados e determinadas a freqüência de ocorrência e
a probabilidade das conseqüências, com seus vários graus de severidade (LEES,
1996).
Neste tema, a primeira reflexão é a necessidade de uma ferramenta integrada de
identificação dos perigos contemplando os riscos à saúde e à segurança dos
trabalhadores bem como os danos patrimoniais.
Segundo a Resolução CONAMA nº 293/01 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO
AMBIENTE, 2002) deverão ser identificadas as fontes potenciais e avaliadas as
possíveis conseqüências de incidentes de poluição por óleo, de acordo com a
análise de risco da instalação.
Conforme o Decreto Federal no 4.085, solicita-se que:
[...] a cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os
empregadores deverão estabelecer e manter um sistema
documentado de prevenção de riscos de acidentes maiores, no qual
estejam previstos a identificação e o estudo dos perigos e a
avaliação dos riscos, considerando também as possíveis interações
entre as substâncias. (BRASIL, 2002, artigo 9)

Na Norma Técnica P-4.261/03, o capítulo referente à identificação de perigos
sugere:
A identificação de perigos é a segunda etapa a ser desenvolvida no
EAR e consiste na aplicação de técnicas estruturadas para a
identificação das possíveis seqüências de acidentes, para a
definição dos cenários acidentais a serem estudados de forma
detalhada.
As técnicas disponíveis para a realização desta atividade são
muitas e, dependendo do empreendimento a ser analisado e do
detalhamento necessário, deve-se utilizar as metodologias mais
adequadas para o caso em estudo. (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003, p.19)
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São muitos os métodos para análise e avaliação de perigos. O Quadro 2 apresenta
exemplos de métodos de análise de perigos.

Métodos gerais
Checklists: Utilizados para identificar fontes de perigos e agravantes em processos e
instalações já existentes, através de listas de especificações técnicas e operacionais dos
processos, equipamentos e procedimentos.
Análise preliminar de perigos (APP) ou riscos (APR): Método simplificado utilizado para
identificar fontes de perigos, conseqüências e medidas corretivas simples, sem
aprofundamento técnico, resultando em tabelas de fácil leitura.
Análise “What if?”: Normalmente utilizada nas fases iniciais de projeto. Trata-se de um
método especulativo onde uma equipe busca responder o que poderia acontecer caso
determinadas falhas surjam.
Matriz de perigos: Consiste numa matriz onde se busca verificar os efeitos da combinação
de duas variáveis. Um exemplo clássico é o das reações químicas, avaliando-se os efeitos
da mistura acidental de duas substâncias existentes.

Métodos mais detalhados
Análise de modos de falhas e efeitos: Analisa como as falhas de componentes específicos
de um equipamento ou subsistema do processo se distribuem ao longo do sistema,
entendido este como um arranjo ordenado de componentes inter-relacionados. A estimativa
quantitativa das probabilidades de falhas é feita pela técnica de árvore de falhas.
HAZOP (Hazard and Operability Studies): É um dos métodos mais conhecidos na análise
de perigos na indústria química, onde uma equipe busca, de forma criativa, identificar fatores
de perigos e problemas operacionais em subsistemas do processo. Verifica-se, por exemplo,
o que acontece quando se adiciona mais, menos ou nenhuma substância num tanque de
reação. Supostamente, além de se ter um amplo diagnóstico dos perigos existentes, as
instalações que passam pelo HAZOP aumentam seu nível de confiabilidade.

Métodos de árvores
Análise de árvore de falhas: É um método dedutivo que visa determinar a probabilidade de
determinados eventos finais. Busca-se construir a malha de falhas anteriores que culminam
no evento final, atribuindo-se uma taxa de falha a cada item anterior que compõe a árvore,
chegando-se então à probabilidade final, através da lógica tipo e/ou do uso da álgebra
booleana.
Análise de árvore de eventos: É um método similar ao anterior, porém indutivo, pois parte
de falhas iniciais buscando identificar as possíveis implicações nos estágios mais avançados
do processo.
Análise de causa e efeito: É uma combinação dos dois métodos anteriores. Parte-se de um
evento intermediário e, então, busca-se chegar ao conjunto de eventos anteriores (causas) e
posteriores (efeitos).

Quadro 2 - Exemplos de métodos de análise de perigos
Fontes:Greenberg e Cramer (1991); UNEP (1992); OIT(1991); Flohtman
Mjaavaten(1993); Fantazzini e De Cicco (1988) (apud PORTO; FREITAS, 1997, p.64)

e

A APP é o método que melhor se aplica na identificação de perigos para a
elaboração de um PAE.
Segundo Mannan (2005) o Guia de avaliação de perigos do Center for Chemical
Process Safety (CCPS), as informações requeridas para aplicação da APP são o
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fluxograma de processo e as especificações de material e equipamentos. Outras
informações a serem analisadas são:



a matéria prima, intermediários e produtos finais;



os equipamentos de processo;



facilidades;



os equipamentos de segurança;



as interfaces entre os sistemas de segurança;



o local das operações;



as operações (manutenção, testes, etc.).

A planilha para identificação de perigos apresentado no Quadro 3 teve como
referência o trabalho técnico Hazard Identification and Evaluation in a Local
Community, publicado com o auxílio da Swedish National Rescue Services Board
(SRSA) (Agência Sueca de Serviços de Resgate), que tem contribuído ativamente
para o desenvolvimento e produção de diversas publicações do APELL, apresenta
uma proposta para o levantamento de perigos que afetam as pessoas, a
propriedade e o meio ambiente classificando os perigos para elaboração do PAE.
A planilha apresentada é a ferramenta de linguagem e leitura mais simples na qual
se agregaram a abrangência do meio ambiente, os trabalhadores e a comunidade
que pode ser afetada, integrando desta forma uma avaliação global para a
preparação e resposta à emergência. Esta ferramenta pode ser também utilizada
em uma comunidade avaliando sua exposição aos riscos ambientais.

5.1 Planilha para identificação dos perigos – APP para elaboração do PAE

A planilha foi adaptada e compatibilizada com as nomenclaturas e definições da
técnica da APP e os critérios de classificação da severidade, probabilidade e risco
estão em conformidade com a Norma Técnica P-4.261/03. O Quadro 3 apresenta a
planilha proposta e na seqüência são descritas as orientações de preenchimento.

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS
1) Instalação:

2) Operação:

3) Data da análise:

4) Equipe de análise:
5) Documentos de referência:

6) Perigo

7) Causa 8) Efeitos

9) Zonas de
perigo

10) Elementos
ambientais
afetados

11)Severidade

12)
Probabilidade

13) Risco

14) Observações e
Recomendações

Quadro 3 - Planilha para identificação de perigos para a elaboração de EAR e PAE
Fonte: Adaptado de UNEP (1988), CETESB (2003), Mendes, et al. (2005), KAVIANIAN, RAO e BROWN, (1992 apud MANNAN,
2005).
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O foco é a identificação de perigos para a prevenção de acidentes tecnológicos com
conseqüências de incêndio, explosão, vazamentos de produtos tóxicos, desastres
naturais, que afetam a indústria.
Para preenchimento das colunas, são realizadas reuniões com as principais partes
interessadas, por exemplo, representantes do empreendimento a ser analisado
pelos setores da operação, manutenção, segurança, saúde, meio ambiente, podem
participar também as entidades externas (defesa civil, corpo de bombeiros, polícia
militar), e líderes da comunidade. Na prática esta análise é realizada pelos
representantes do empreendimento.
Recomenda-se a utilização de um mapa com a localização do empreendimento e
seu entorno, identificados os usos do solo e a ocupação existente.
A célula 1 deve ser preenchida com a denominação da instalação ou
empreendimento a ser analisado, como por exemplo, terminais de armazenamento
de produtos químicos, navios, aeroportos, indústrias de processamento (refinarias,
plantas petroquímicas, farmacêuticas, de celulose e papel entre outras), estações
hidrelétricas, dutos dentre outras.
Na célula 2 deve ser descrita a operação que será avaliada, a partir da divisão
prévia dos processos a serem analisados, como, por exemplo armazenamento de
produtos, destilação, transporte dutoviário, transporte rodoviário, tratamento de
água, produção de vapor, etc.
A célula 3 é preenchida com a data de realização da análise.
Na célula 4 devem estar nominados os participantes da reunião, que serão
compostos pelos representantes da instalação: responsáveis pela operação,
manutenção, segurança, saúde, meio ambiente, instrumentação, engenheiro de
processo, demais envolvidos com experiência na operação em análise, além do
analista de risco responsável pela liderança da reunião.
A célula 5 relaciona os documentos utilizados para subsidiar a análise, por exemplo,
fluxograma de processo, fluxograma de engenharia, planta baixa, foto aérea, fichas
de segurança dos produtos, manual de operação, dentre outros procedimentos e
documentos utilizados na análise.
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Na coluna 6 são descritos os perigos, isto é, as substâncias armazenadas com
potencial para vazamento e quantidades armazenadas. Segundo o World Bank
(1988) o objetivo da análise de perigos é identificar o potencial de falhas e calcular a
quantidade de substâncias químicas que vazam em cada uma das falhas, da mesma
forma o The Netherlands Organization (1999) recomenda que, após a seleção da
instalação que necessita da avaliação quantitativa de risco, deve-se definir os
eventos com perda de contenção. Logo, conclui-se que os perigos aqui estudados
serão os vazamentos de substâncias químicas. Segundo a United Nations
Environment Programme (1988) a quantidade armazenada é uma informação
importante, pois nesta etapa da análise, forma uma idéia da escala potencial de um
acidente.
Na coluna 7 são descritas as causas do perigo, onde estão relacionadas as
potenciais falhas dos equipamentos analisados.
A coluna 8 identifica os efeitos do perigo analisado. São exemplos segundo
Kavianian, Rao e Brown (1992 apud MANNAN, 2005) a perda de capital financeiro,
incêndio e explosão e fatalidades associadas a estes eventos.
Na coluna 9, são avaliadas as zonas de perigo, isto é, as distâncias de
conseqüências dos efeitos físicos prováveis para a hipótese acidental identificada.
Além das zonas de perigo, em caso de vazamento de petróleo e derivados sem
ignição deve-se preencher esta coluna com o potencial volume vazado, conforme
recomendado na Metodologia do Mapeamento do Risco Ambiental, Mendes, et al.
(2005). Esta coluna pode ser preenchida após a conclusão da estimativa de
conseqüências, no momento em que se reavaliam os cenários acidentais para a
elaboração dos Planos de Ação de Emergência.
Segundo a Environmental Protection Agency (2006), a zona de perigo é a área
delimitada pelos danos às pessoas ou propriedade são causados devido a níveis de
interesse de toxicidade, inflamabilidade, radiação térmica ou sobrepressão
decorrente de um vazamento.
Na coluna 10, analisam-se os elementos ambientais afetados a partir dos efeitos do
perigo, por exemplo, quem e o que pode ser atingido pelos efeitos do acidente.
Segundo Mendes et al. (2005), elementos ambientais são as áreas prioritárias de
proteção que podem ser afetadas por um vazamento na bacia hidrográfica

59

analisada, tais como pontos de captação de água de uso urbano, industrial ou rural,
unidades de conservação, habitats naturais, áreas agrícolas inundadas, corpos
d’água, áreas importantes do ponto de vista socioeconômico, entre outros, neste
contexto de análise podem ser acrescidas a comunidade e a população interna da
instalação (trabalhadores e visitantes).
A coluna 10 além de incrementar a visão de entorno potencialmente afetável, integra
a análise de risco ambiental conforme proposto no Mapeamento de Risco Ambiental
(MARA).
O MARA é uma metodologia que foi desenvolvida pela Petrobras e CETESB de
forma a complementar os Estudos de Análise de Risco. Segundo Mendes et al.
(2005) o MARA busca analisar de forma qualitativa a correlação entre sensibilidade
ambiental, volumes vazados nos ambientes vulneráveis ao derramamento do óleo,
práticas e recursos das ações da contingência e ações de mitigação para proteção
dos elementos ambientais e usos socioeconômicos, de forma a complementar os
Planos de Ação de Emergência da PETROBRAS/TRANSPETRO. Desta forma, o
MARA é uma ferramenta prática para conhecimento e análise dos elementos
ambientais mais vulneráveis a derrames acidentais de hidrocarbonetos ao longo das
faixas de dutos e seus entornos, de forma a direcionar as ações de contingência
visando à minimização de impactos ao meio ambiente. Esta metodologia pode ser
estendida

também

para

aplicação

em

instalações

industriais

e

outros

empreendimentos lineares de transporte de petróleo e seus derivados .
Para preenchimento da coluna 11, o Quadro 4, apresenta a classificação das
categorias de Severidade da Norma Técnica P-4.261/03, complementada com os
critérios da United Nations Environment Programme (1988), onde se agregou a
população interna do empreendimento, os efeitos de espalhamento dos vazamentos
e os danos às instalações.
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Categoria de
Severidade
I – Desprezível

Características
Nenhum dano ou dano não mensurável.

II - Marginal

Danos irrelevantes ao meio ambiente, à comunidade externa e à
propriedade.

III – Crítica

Possíveis danos ao meio ambiente devido a liberações de substâncias
químicas tóxicas ou inflamáveis, alcançando áreas externas à instalação.
Pode provocar lesões de gravidade moderada na população interna e
externa, necessidade de evacuação ou impactos ambientais com efeitos
de espalhamento com reduzido tempo de recuperação.

IV - Catastrófica Impactos ambientais devido a liberações de substâncias, químicas,
tóxicas ou inflamáveis, atingindo áreas externas às instalações, os efeitos
são imediatos, não há alarme. Provoca mortes ou lesões graves na
população interna e externa, necessidade de evacuação ou impactos ao
meio ambiente com efeitos de espalhamento com tempo elevado de
recuperação.

Quadro 4 - Categorias de severidade
Fonte: Adaptado de United Nations Environment Programme (1988) e Companhia de
Tecnologia e Saneamento Ambiental (2003).

Na coluna 12, conforme apresentado no Quadro 5, a probabilidade é estimada a
partir da freqüência com a qual pode ocorrer o evento.

Categoria de
Probabilidade
A - Freqüente
B - Provável
C - Ocasional
D - Remoto
E - Improvável

Características

Ocorrência provável e freqüente.
Ocorre várias vezes na vida útil da instalação.
Provável ocorrer na vida útil da planta.
Improvável mas possível.
Muito Improvável.

Quadro 5 - Classificação da probabilidade
Fonte: American Institute of Chemical Engineers (1995).

Na coluna 13 (Risco), a partir da combinação da probabilidade com a severidade,
são classificados os perigos de acordo com a Matriz do IRR Índice de
Ranqueamento do Risco, conforme o Quadro 6.
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Matriz: Índice de ranqueamento do risco (IRR)
Probabilidade

I- Negligenciável

A- Freqüente
B - Provável
C - Ocasional
D – Remoto
E - Improvável

IRR 2
IRR 2
IRR 1
IRR 1
IRR 1

Severidade
II – Marginal III- Crítico
IRR 4
IRR 3
IRR 3
IRR 2
IRR 2

IRR 4
IRR 4
IRR 3
IRR 3
IRR 2

IV– Catastrófico
IRR 4
IRR 4
IRR 4
IRR 3
IRR 2

Quadro 6 - Matriz do índice de ranqueamento do risco (IRR)
Fonte: adaptado de American Institute of Chemical Engineers (1995).

Segundo esta matriz os riscos são classificados e a partir das Diretrizes para
redução do risco, conforme o Quadro 7, priorizam-se os eventos de acordo com os
resultados da classificação realizada pelo grupo de análise.

Diretrizes para a redução do risco
IRR
4
3
2
1

Critério de decisão
Inaceitável
Não desejável
Aceitável com a existência de controles e proteções, revisões
periódicas.
Aceitável sem revisão.

Quadro 7 - Diretrizes para a redução do risco
Fonte: adaptado de American Institute of Chemical Engineers (1995).

Do ponto de vista das ações de resposta à emergência é necessário classificar os
riscos para priorizar a alocação de recursos, decidir quais as medidas preventivas
devem ser tomadas em primeiro lugar, e desenvolver os Planos de Ação de
Emergência.
As células destacadas em amarelo e azul são sugestões para agrupamento de
eventos, a matriz indica as prioridades para a prevenção; as ações devem ser
baseadas nas diretrizes para a redução do risco.
Segundo as diretrizes para a redução do risco, os eventos classificados com o índice
IRR - 4 são inaceitáveis. Este critério leva em consideração a maior probabilidade de
ocorrência dos eventos analisados.
Para a classificação sistemática do risco, o julgamento será do grupo de análise.
Ambas, a probabilidade e as conseqüências devem ser consideradas. É comum a
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concentração nos riscos de maiores conseqüências. Na tentativa da redução destes
níveis de riscos, pode ser necessário considerar os eventos com baixa
probabilidade, mas com sérias conseqüências ao invés dos mais prováveis e que
podem causar danos menores.
Os resultados da classificação podem influenciar no desenvolvimento de um
programa de ações concretas necessárias para proteger e salvar vidas, o meio
ambiente e a propriedade dentro e fora da instalação industrial.
É por isso que a United Nations Environment Programme (1988) apresenta
exemplos de ações que podem ser necessárias, segundo a classificação da
severidade, conforme apresentado no Quadro 8 .
Classificação
da Severidade

Situação

Ações

Os perigos devem ser
reduzidos em escala ou se
possível eliminados.
As
seguintes
medidas
preventivas
devem
ser
tomadas:
Planejamento
para
proteção das pessoas (no
local e ou evacuação)
- os eventos devem ser
incluídos no planejamento
dos serviços de resgate;
- equipamentos específicos
e equipe especializada e
treinada.
As conseqüências podem ser muito sérias. As medidas preventivas são
Os esforços de resgate podem ser difíceis, a implantação de um Plano
mas é possível atender a emergência de Ação de Emergência.
usando os serviços das autoridades locais
de resgate, corpo de bombeiros e recursos
humanos da indústria em questão.
As conseqüências para a vida, propriedade As medidas preventivas são
ou meio ambientes são possíveis, porém a implantação de um Plano
limitadas. A equipe da brigada de resgate da de Ação de Emergência.
indústria tem recursos para cobrir os
esforços de resgate.
Os perigos com baixa probabilidade e
conseqüências limitadas (I/ II - D/E) podem
ser descartados nos primeiros estágios da
análise, no entanto é importante que esta
seleção seja feita cuidadosamente.

IV
– As conseqüências de um acidente podem
Catastrófica
ser catastróficas à vida, ao meio ambiente
ou à propriedade. Nestas situações os
esforços de resgate podem ser tão
complexos ou de grande extensão para as
autoridades locais que reforços adicionais
serão necessários de autoridades vizinhas e
indústrias.

III – Critica

II – Marginal

I - Desprezível

Quadro 8 - Exemplo de ações necessárias segundo a classificação de Severidade
Fonte: Adaptado da United Nations Environment Programme (1988).
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O objetivo da metodologia apresentada é a identificação de perigos para a
elaboração de EAR e PAE. As instalações industriais que não necessitam elaborar o
EAR, mas que têm a necessidade ou obrigatoriedade de implantação do PGR,
devem estabelecer uma identificação sistemática dos perigos e riscos e a APP
proposta nesta dissertação auxilia este desenvolvimento.

5.2 Definição de cenários acidentais para os Planos de Ação de Emergência

No EAR, a partir dos perigos identificados, gera-se uma lista de hipóteses
acidentais. Segundo a Norma Técnica P-4.261/03, se a técnica utilizada for a APP,
todos aqueles classificados com severidade III Crítico ou IV Catastrófica deverão ser
contemplados e estudados nas etapas posteriores do EAR. As hipóteses acidentais
então passam a ser detalhadas e tornam-se os cenários acidentais (COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
Para a elaboração do PAE não há uma orientação específica na Norma para a
definição dos cenários acidentais, de forma a prevalecer os cenários acidentais
identificados na etapa de elaboração do EAR. Neste item buscaram-se na
bibliografia pesquisada, critérios que auxiliam e melhoram a definição dos cenários
acidentais para a elaboração do PAE.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), as técnicas de
identificação de perigos têm a função primária de determinar ações de redução dos
riscos analisando as causas, efeitos e verificando a existência de salvaguardas.
Para a elaboração dos PAE, a análise dos resultados deve ser cuidadosa,
assegurando a inclusão dos eventos maiores. Estas análises por vezes são
subjetivas e dependentes de um grupo de revisão e análise.
Segundo o Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002), os
cenários devem ser analisados considerando métodos que levam em consideração
a probabilidade e não somente a experiência e julgamento. Para isto, recomenda-se
uma revisão dos acidentes ocorridos inclusive em empreendimentos similares. Uma
vez que os cenários são escolhidos, devem ser estabelecidos os impactos da
substância perigosa vazada para a atmosfera, a área e os limites para avaliação.
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O processo de análise de perigos gera uma lista de potenciais incidentes, onde se
determinam a probabilidade e conseqüência de cada um dos eventos. A Figura 2
apresenta o processo de seleção e priorização de cenários acidentais para os
Planos de Ação de Emergência.
Identificação e análise dos processos e perigos

Identificação

dos

incidentes

críticos

aceitavelmente possíveis

Priorização de cenários para a
análise de conseqüências

Seleção dos cenários para os
Planos de emergência

Figura 2 - Processo de seleção de cenários para os Planos de Ação de
Emergência
Fonte: (MANNAN 2005, p. 24-5).

Segundo Mannan (2005), existem várias técnicas para a identificação de incidentes
críticos aceitavelmente possíveis, em uma análise informal, a investigação destes
cenários depende principalmente dos profissionais e de sua experiência.
Conforme exposto na seção 1.2 Conceitos e Definições houve a preocupação em
manter a tradução do termo incidente a partir das referências pesquisadas, a Norma
Técnica P-4.261/03 refere-se a identificação e consolidação de hipóteses acidentais.
Segundo o American Institute of Chemical Engineers (1995), o primeiro passo na
fase de preparação para resposta a emergências é a identificação destes incidentes
críticos, definindo o tipo e a magnitude das conseqüências. Ou seja, quais são os
incidentes que podem resultar em uma emergência? A emergência em processos
químicos raramente envolve um simples evento, existem causas contribuintes e
eventos intermediários, incluindo os aspectos de segurança e de intervenção
humana. O que difere na identificação de eventos do EAR para um PAE são os
aspectos relacionados à priorização e à seleção de eventos focados para a resposta
à emergência.
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O American Institute of Chemical Engineers (2000) define três tipos de eventos:


Evento localizado – zona com efeitos localizados, limitados a uma simples
área da planta (por exemplo, bomba de incêndio, pequenos vazamentos de
substâncias tóxicas),



Evento maior – zona de efeito médio, dentro dos limites da instalação (por
exemplo, grande incêndio, pequena explosão).



Evento catastrófico – zona de grande efeito, que extrapola os limites da
instalação, afeta a comunidade vizinha (por exemplo, explosão maior, grande
vazamento de substância tóxica).

Estes eventos podem ser divididos em incidentes críticos de pior caso e incidentes
críticos aceitavelmente possíveis conforme definido a seguir:


Incidentes críticos de pior caso – evento com conseqüências maiores, que é
fisicamente possível, independentemente da probabilidade.



Incidentes críticos aceitavelmente possíveis – evento com conseqüências
maiores, que é considerado plausível e aceitavelmente possível de ocorrer.

Segundo a American Institute of Chemical Engineers (1995), os incidentes críticos
aceitavelmente possíveis são um dos temas de maior interesse e debate para os
planos de ação de emergência. Para as substâncias químicas, é fácil postular uma
perda de contenção total e instantânea, o vazamento de todo o inventário
independentemente da probabilidade, porém estes eventos são geralmente
extremamente improváveis. De forma geral, para estes eventos devem-se
empreender esforços extensivos na prevenção e controle.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), os esforços para a
elaboração do PAE devem estar focados nos incidentes críticos de pior caso
considerando também os requisitos legais locais.
Na Resolução CONAMA nº293/01 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE,
2002), as hipóteses acidentais a serem discutidas nos Planos de Emergência
Individual (PEI) são os cenários de pior caso, ou seja, aqueles que possuem o maior
volume potencial de descarga, neste caso por se tratar de cenários cujas
conseqüências atingem os corpos d’água, ambientes potencialmente sensíveis
como manguezais, áreas úmidas, áreas de proteção ambiental, pontos de captação
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de água e recursos sócio-ambientais. Este critério se torna bastante razoável do
ponto de vista de preparação e resposta.
A Figura 3 a seguir apresenta uma forma de representação para a seleção de
cenários para a utilização em PAE.
Lista completa (1)

Número de eventos

Lista inicial (2)
Lista revisada (3)
Lista condensada
(4)
Lista extensível (5)
Lista representativa
(6)
Grupo
limitado (7)

Lista dos eventos

Figura 3 - Lista de eventos versus número de incidentes.
Fonte: American Institute of Chemical Engineers (1995, p.44)
Nota
(1) Todos os eventos possíveis. Uma infinidade de possíveis eventos de vários tamanhos.
(2) Todos os eventos identificados por enumeração. Obtidos por algum método de análise de
perigos.
(3) Lista inicial exceto aqueles classificados subjetivamente. Eliminados os eventos com baixas
conseqüências.
(4) Lista revisada sem redundâncias, combinação de eventos similares, especialmente aqueles
com conseqüências similares.
(5) Lista de eventos que serão selecionados para estudo do plano de emergência (ou
avaliação de risco). Baseada na lista condensada é obtida pelo agrupamento de eventos
em subconjunto onde vazamentos de produtos com características similares estão
envolvidos.
(6) Esta é a lista de subconjuntos de eventos a serem considerados para os Planos de
Emergência.
(7) Os grupos limitados são eventos da lista representativa que têm as maiores
conseqüências.

Segundo a American Institute of Chemical Engineers (1995), para o ranqueamento
dos eventos para a preparação da emergência consideram-se três aspectos:
• Os incidentes com efeitos menores ou localizados (por exemplo, odor que
extrapola os limites da instalação) e que podem ocorrer sobre um curto período
de tempo, com pequeno potencial para propagação, são de menor interesse em
preparação da emergência porque há pouca contribuição da organização. Se a
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probabilidade de ocorrência é suficientemente alta para resultar em risco
significativo de exposição e danos aos empregados, este incidente será
identificado na avaliação de perigos para a segurança dos trabalhadores e serão
despendidos somente os esforços da higiene industrial.
• Os incidentes maiores, prováveis de ocorrer ou que ocorreram ao longo da vida
útil da planta são importantes para a consideração em Planos de Ação de
Emergência. A capacidade efetiva de responder a estes incidentes é
especialmente crítica na prevenção do escalonamento do evento para desastres
maiores ou catástrofes.
• Incidentes críticos de pior caso são aqueles com conseqüências altamente
catastróficas e com uma baixa freqüência de ocorrência, porém plausíveis. Estes
incidentes devem ser considerados e podem exceder os recursos da organização
e da instalação, este tipo de evento testa os limites da liderança e comunicações,
e requer recursos de suporte.
Para a seleção de eventos para a elaboração dos PAE, a American Institute of
Chemical Engineers (1995) sugere os seguintes passos:
1. Eliminar incidentes localizados que não requerem a mobilização da equipe de
resposta a emergências,
2. Consolidar incidentes redundantes ou com similaridades nas substâncias
químicas armazenadas, inventários, taxas de descarga, locações da descarga
e ações de resposta.
3. Selecionar

um incidente

crítico

de

pior

caso,

dentre

aqueles

de

conseqüências maiores e de maior probabilidade que representam cada
grupo consolidado.
É importante que para cada uma das hipóteses acidentais
previamente estudadas e seus respectivos cenários de acidentes,
sejam definidas ações de combate, compatíveis com os possíveis
danos esperados. Os resultados dos estudos de conseqüências,
obtidos através de modelos de simulação podem fornecer
importantes dados para a definição de ações específicas, por
exemplo, em relação a isolamento e evacuação de áreas, com base
nas distâncias atingidas pelos vazamentos ou outros fenômenos
previamente
estudados.
CENTRO
PAN-AMERICANO
DA
ENGENHARIA SANITÁRIA E CIÊNCIAS DO AMBIENTE, 2004).
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6 ESTIMATIVA DE CONSEQÜÊNCIAS PARA OS PLANOS DE AÇÃO DE
EMERGÊNCIA
Identificados os cenários acidentais para a elaboração do PAE, a próxima etapa é
avaliar a zona de efeitos, isto é, a distância dos efeitos físicos para definição da
abrangência do plano e para o planejamento das ações de resposta.
Incorporar os resultados das análises de conseqüências em um plano de
emergência é extremamente importante como indicativo de previsibilidade.
Segundo o American Institute of Chemical Engineers (2000) um dos objetivos do
EAR é auxiliar a elaboração de PAE, para predizer as zonas de efeitos, sendo que o
plano de emergência tem como objetivo organizar os recursos humanos e os
incidentes potenciais graves e catastróficos.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), a estimativa de
conseqüências avalia as áreas potenciais do impacto de um vazamento acidental
que são expressos em termos de distância dos efeitos físicos de concentrações
tóxicas, sobrepressão ou fluxo de radiação térmica. A análise é realizada por uma
modelagem de vazamentos que identifica a área geográfica que pode estar
vulnerável aos efeitos adversos sobre a saúde humana e ou danos à propriedade. A
distribuição dos efeitos estima os contornos por meios de isopletas que identificam
as zonas vulneráveis para cada incidente com potencial de ocorrer de acordo com
os cenários analisados. A estimativa também identifica:



as populações expostas;



as áreas da instalação industrial que podem estar sujeitas aos efeitos
analisados;



os serviços essenciais como hospitais, polícia e corpo de bombeiros,
pontes, túneis, centros de resposta à emergências, e facilidades de
comunicação que podem estar nas zonas vulneráveis e aqueles cujas
operações podem ser impactadas;



os receptores sensíveis, tais como igrejas, escolas, centros de saúde,
e asilos que podem ser impactados por um vazamento.
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A Figura 4 exemplifica a representação gráfica dos efeitos físicos de um evento
acidental sobre uma foto aérea, estimadas a partir de um modelo computacional.

Figura 4 - Exemplo de representação gráfica dos efeitos físicos
Fonte: Engineering Software Solutions Ltd.( 2008)

Segundo a International Labour Office (1991), as conseqüências de uma explosão
em potencial, incêndio ou vazamento de substâncias tóxicas devem ser avaliadas
utilizando técnicas e dados apropriados. Isto inclui:
a) estimativa de ondas de choque, sobrepressão no caso de uma
explosão;
b) estimativa da radiação térmica no caso de um incêndio;
c) estimativa dos perfis de concentração e doses tóxicas no caso de
vazamento de substâncias tóxicas.
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[...] os modelos de conseqüência e vulnerabilidade servem para
avaliar, no caso de um acidente, a área atingida por um nível
particular de efeito físico bem como a parcela dos recursos (pessoas,
estruturas, meio ambiente em geral) que sofrerão um tipo particular
de dano. Em linhas gerais trata-se, portanto, da determinação de
uma espécie de resposta dos recursos, aos efeitos físicos
submetidos. (CAMACHO, 2004)

A primeira etapa numa avaliação de conseqüências é, portanto, a
investigação dos efeitos físicos associados a cada cenário acidental.
Assim, por exemplo, quando por perda de contenção, uma dada
substância tóxica é lançada na atmosfera, devemos ser capazes de
descrever sua dispersão e prever a região sujeita a uma
concentração prejudicial, por exemplo, à saúde humana, em cada
instante de tempo. Especificamente falando, neste exemplo,
devemos ser capazes de descrever o campo de concentrações, isto
é, C (x,y,z,t) e, a partir dele, e juntamente com informações de
natureza toxicológica, onde e quando haverá concentração
prejudicial à saúde.
A segunda etapa é a determinação da quantidade dos recursos
(pessoas, estruturas, meio ambiente em geral) que estará vulnerável
a certa intensidade dos efeitos físicos. Em linhas gerais trata-se,
portanto, da determinação de uma espécie de resposta dos recursos
aos efeitos físicos submetidos.
Em princípio, os recursos podem ser materiais, como as instalações
de um empreendimento; econômicos, como volume de negócios;
naturais, como ecossistemas terrestres ou aquáticos; ou mesmo
humanos. Cada efeito físico pode gerar, em cada recurso, um tipo
particular de dano. Assim por exemplo, o desligamento num
equipamento crítico de uma dada unidade, gerado por um curto
circuito devido a incêndio na unidade, pode ocasionar a perda do
próprio equipamento. Por outro lado, um incêndio de pequenas
proporções pode provocar queimaduras nas pessoas, sem que haja
fatalidades. Devemos ser capazes, então, de determinar a
quantidade do recurso comprometido com um efeito físico
particular.(CAMACHO, 2004, p.48 ).

A Figura 5 a seguir representa a área de danos do acidente da Cidade do México
ocorrido em 1984.
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Figura 5 - Área da PEMEX na cidade do México, representação dos danos na
comunidade e da projeção de fragmentos
Fonte: Pietersen (1985 apud MANNAN, 2005, Cortesia da TNO).

Segundo o Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002), a
avaliação de conseqüências deve prover informação do número de pessoas
afetadas na zona vulnerável, identificar as edificações públicas que podem ser
afetadas, (tais como escolas, asilos, hospitais, etc), além dos impactos ao meio
ambiente, dependendo do local afetado. Esta análise deve ser utilizada para a
preparação e resposta a uma emergência, na qual devem ser descritos os limites
dos danos aos indivíduos, para o meio ambiente e propriedade, no caso de uma
situação de emergência.
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6.1 Descrição dos efeitos físicos

O entendimento dos efeitos físicos é importante para o desdobramento e
planejamento das ações de resposta. Na seqüência é apresentada a descrição das
principais tipologias acidentais dos vazamentos de substâncias inflamáveis e
tóxicas.

a) Vazamentos de substâncias inflamáveis
As substâncias inflamáveis são classificadas de acordo com o Quadro 9:

Ponto de fulgor (PF) e/ou
Ponto de ebulição (PE) (oC)

Nível de Inflamabilidade
4- Gás ou líquido altamente inflamável

PF< 37,8 e PE < 37,8

3 - Líquido facilmente inflamável

PF< 37,8 e PE > 37,8

2 - Líquido inflamável

37,8<PF< 60

1 - Líquido pouco inflamável

PF > 60

Quadro 9 - Classificação de substâncias inflamáveis
Fonte: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2003)

Para efeito da Norma Técnica P-4.261/03, todas as substâncias do nível 4, líquidas
ou gasosas e do nível 3, somente líquidas, foram consideradas substâncias
inflamáveis perigosas (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2003).
Segundo o Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002), os
cenários de vazamentos de produtos inflamáveis são um pouco mais complicados
que as substâncias tóxicas, pois as conseqüências de vazamentos e os valores de
referência variam.
Segundo a Norma Técnica P-4.261/03, “[...] a estimativa dos efeitos físicos
decorrentes dos cenários acidentais envolvendo substâncias inflamáveis deverá ser
precedida da elaboração de Árvores de Eventos, para a definição das diferentes
tipologias

acidentais”.(COMPANHIA

AMBIENTAL, 2003).

DE

TECNOLOGIA

DE

SANEAMENTO
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A Figura 6 apresenta uma árvore de eventos genérica com os efeitos físicos
decorrentes de vazamentos de produtos inflamáveis.

VAZAMENTOS

Fase Gás

Fase
Liquida

Bifasica

Possível
evaporação

Gás e
aerossol

Dispersão da
nuvem de gás

Ignição
retardada

Ignição
imediata

Flashfire

Decantação do
líquido

Jato livre e
turbulento

Evaporação

Sem
ignição

SE
UVCE

Ignição
retardada

Ignição
imediata

RT

Sem
ignição

Flashfire
Jato de fogo

OP

Formação de poça

SE

RT
RT
Flashfire seguido
de jato de fogo

UVCE

OP
RT

Ignição
retardada

Ignição
imediata

Sem
ignição

UVCE

Flashfire seguido
de jato de fogo

SE

OP

RT

Figura 6 - Árvore de eventos decorrentes de vazamentos de produtos inflamáveis
Fonte: Ramíro e Raísa (1994)
OP – Efeitos físicos de Sobrepressão,
RT – Efeitos físicos de Radiação térmica,
SE – Sem Efeitos,
UVCE – Unconfined Vapour Cloud Explosion – Explosão de nuvem de vapor não confinada
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Para ilustrar a primeira e a segunda linhas da árvore de eventos, a liberação ou
vazamento de substâncias de um processo ocorre pela ruptura em um vaso, linha ou
outros dispositivos, e pode ser classificada em três tipos:

Vazamentos líquidos:


Furo em tanque atmosférico, outro vaso, ou linha;



furo em vaso ou linha contendo líquido pressurizado abaixo da
temperatura de ebulição.

Vazamentos gasosos:


Furo em equipamentos (linha ou vaso) contendo gás pressurizado;



descarga de válvulas de alívio (somente fase vapor);



evaporação de poça de líquido;



descarga de válvula de alívio do topo de tanque de armazenamento
pressurizado;



geração de produtos de combustão tóxica resultantes de um incêndio.

Vazamentos bifásicos:


Furo em tanque de armazenamento pressurizado ou linha contendo um
líquido acima de sua temperatura de ebulição;



descarga da válvula de alívio (por exemplo devido a uma reação
descontrolada).

A Figura 7 a seguir ilustra os principais mecanismos de vazamentos.
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Jato 3
Jato de
líquido 1

Furo intermediário no espaço vapor de um Escape de gás liquefeito de um tanque
tanque pressurizado.

pressurizado

Jato de
líquido

Evaporação da nuvem

Vazamento de líquido refrigerado para o

Vazamento de líquido refrigerado na

solo.

água.

Jato

Nota: em muitos casos, o jato pode ser bifásico (fase
vapor com líquido na forma aerossol).

Jato de alta velocidade de um tanque
de gás refrigerado

Figura 7 - Ilustração de alguns mecanismos de vazamentos
Fonte: American Institute of Chemical Engineers (1995, p.50)

Incêndios e explosões, nesta ordem, são os tipos de acidentes mais freqüentes na
indústria química, seguidos pelas emissões de substâncias tóxicas. Isto se deve às
quantidades de substâncias comumente processadas, armazenadas e transportadas
(RAMIRO; RAÍSA, 1994).
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Segundo o World Bank (1988), incêndios podem ser categorizados como:


Incêndio em poça, que pode ser definido como um incêndio em tanque
ou incêndio em poça de produto vazado espalhado sobre o solo ou
água;



jato de fogo é a ignição de um jato de material inflamável;



bola de fogo e BLEVE - Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion é a
explosão de vapor expandido de um líquido em ebulição, resultante do
sobreaquecimento de um vaso pressurizado por uma fonte primária de
incêndio, que sobreaquece pela elevação da pressão interna e rompe o
vaso, há uma queima repentina do conteúdo vazado formando uma
grande e intensa bola de fogo;



flashfire é a ignição retardada de uma nuvem de vapor inflamável que
não causa efeitos de sobrepressão. A velocidade da chama não é tão
alta quanto ao de uma explosão de nuvem não confinada, mas o
incêndio espalha rapidamente através da nuvem inflamável.

Segundo o American Institute of Chemical Engineers (2000), o incêndio em poça
tende a ter seus efeitos localizados e são importantes fontes potenciais de efeitos
dominós.
Um jato de fogo pode ser resultante de um furo ou ruptura de um tanque ou duto
contendo gás liquefeito sob pressão. A descarga de gás de um furo pode formar um
jato que repentinamente com a mistura do ar, pode ignitar. Jatos de fogo podem
contribuir para BLEVEs e bolas de fogo.
Segundo WS Atkins Consultants (2003) o flashfire ou nuvem de fogo, acontece
quando a ignição ocorre na região inflamável de uma nuvem não confinada de gás,
geralmente em um ponto remoto da fonte. Quando modelados tais efeitos,
usualmente assume-se que as pessoas não estão protegidas dos limites do incêndio
e que haverá 100% de fatalidades, mas a proporção de fatalidade é
significativamente menor para aqueles que estão abrigados em edificações.
Segundo o Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002), as
nuvens de vapor são modeladas utilizando modelos de dispersão atmosférica para
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estimar as distâncias de concentrações equivalentes ao Limite Inferior de
Inflamabilidade (LII).
Para o American Institute of Chemical Engineers (2000) um BLEVE é um vazamento
repentino de uma grande massa de líquido pressurizado e aquecido para a
atmosfera. A causa primária é usualmente uma chama direta sobre a parede do
vaso acima do nível do líquido, fragilizando o recipiente e há a ruptura repentina da
chapa. A válvula de alívio de pressão não protege contra este modo de falha, podese observar, no entanto, que um BLEVE pode ocorrer devido a qualquer mecanismo
que resulte de uma falha repentina da contenção, incluindo impacto de um objeto,
corrosão, defeitos de fabricação e montagem, sobreaquecimento interno. Uma falha
repentina na contenção “flasheia” o líquido superaquecido, tipicamente aumentando
seu volume em 200 vezes. Isto é suficiente para gerar uma onda de pressão e a
projeção de fragmentos.
O BLEVE evolui para uma bola de fogo no caso de substância inflamável com
efeitos de radiação térmica intensa. O vaso que contém o material inflamável rompe
explosivamente como resultado da exposição ao fogo. A radiação térmica da bola de
fogo é o primeiro perigo, depois são os fragmentos do vaso gerados da
sobrepressão da explosão. BLEVEs são geralmente considerados como eventos
improváveis, (CONSEIL POUR LA REDUCTION DES ACCIDENTS INDUSTRIEL
MAJEURS, 2002).
Um tipo especial de bola de fogo com substâncias inflamáveis é o de GLP.
Exemplos de tais acidentes ocorreram em San Carlos de la Rapita, Espanha (11 de
julho de 1978), Crescent City, Illinois (21 de junho de 1970), e Cidade do México,
México (19 de novembro de 1984).

A Figura 8 a seguir mostra a planta da PEMEX após o acidente, Cidade do
México,1984.
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Figura 8 – Planta da PEMEX , na cidade do México após o acidente
Fonte: Skandia (1985 apud MANNAN, 2005) (fotografia :State of Mexico)

A explosão de uma nuvem não confinada de vapor mais conhecida como
“Unconfined Vapour Cloud Explosion” (UVCE) provém de vazamentos rápidos de
uma grande quantidade de material inflamável em condições de turbulência
(causado por um vazamento turbulento ou por condições de confinamento da área
do vazamento ou ambos), entre outros fatores necessários. Uma deflagração de
uma nuvem de vapor envolve pequena velocidade das chamas em comparação com
a detonação e resulta em menores danos de sobrepressão (CONSEIL POUR LA
REDUCTION DES ACCIDENTS INDUSTRIEL MAJEURS, 2002).

Um resumo dos efeitos físicos e suas características é apresentado no Quadro 10.
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Tipo e
estado das
substâncias
Incêndio em tanque
Inflamável
ou poça
líquido e gás
liquefeito
Jato de fogo
Inflamável
Gás ou
líquido
pressurizado
BLEVE e Bola de
Inflamável
fogo
Líquido ou
gás
Inflamável
Flashfire
Líquido ou
gás
Explosões UVCE
Inflamável
(explosão de nuvem Líquido ou
não confinada) e VCE gás
Vapour Confined
Explosion (explosão
de nuvem confinada).
Efeito físico

Ignição

Condições para ocorrência do
efeito

Imediata

Vazamento contínuo formando uma
poça sobre o solo.

Imediata

Vazamento de um gás ou liquido
pressurizado através de um orifício.
Jato em concentrações entre os
limites de inflamabilidade.
Fenômeno de explosão de um tanque
com projeção de fragmentos e
expansão adiabática.
Vazamento de líquidos ou gases
inflamáveis com a formação de nuvem
de vapor.
Vazamento de líquidos ou gases
inflamáveis com a formação de nuvem
de vapor com expansão a altíssimas
velocidades provocando o
deslocamento de ar circunvizinho
acarretando no aumento da pressão
acima da pressão atmosférica.

Imediata

Retardada

Retardada

Quadro 10 - Efeitos físicos e suas características
Fonte: Adaptado de Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2002).

b) Vazamentos de substâncias tóxicas

Depois dos incêndios e explosões, o vazamento de substâncias tóxicas é o terceiro
mais freqüente dos acidentes maiores, Mannan (2005). Porém, para este tipo de
vazamento haverá maior potencialidade de fatalidades comparada a um vazamento
de produto inflamável.
Para a classificação das substâncias tóxicas na Norma Técnica P-4.261/03, foram
definidos quatro níveis de toxicidade, de acordo com a CL50 – Concentração Letal
via respiratória para rato ou camundongo, para substâncias que possuam pressão
de vapor igual ou superior a 10 mmHg a 25 oC, conforme apresentado a seguir no
Quadro 11.
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Nível de toxicidade

C (ppm.h)

4 – Muito tóxica

C< 500

3 - Tóxica

500< C< 5000

2 – Pouco tóxica

5000< C< 50000

1 – Praticamente não tóxica

5000< C< 150000

Quadro 11 - Classificação de substâncias tóxicas
Fonte: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2003)
C = concentração letal 50% (CL50) em ppm multiplicada pelo tempo de
exposição em horas.

Para as substâncias cujos valores de CL50 não estejam disponíveis, são utilizados
os valores de DL50, via oral para rato ou camundongo, considerando-se os mesmos
valores de pressão de vapor, ou seja, pressão de vapor igual ou superior a 10
mmHg a 25 oC, conforme apresentado na Quadro 12.

Nível de toxicidade

DL50 (mg/kg)

4 – Muito tóxica

DL50 < 50

3 – Tóxica

50< DL50 < 500

2 – Pouco tóxica

500< DL50 < 5000

1- Praticamente não tóxica

5000< DL50 < 15000

Quadro 12 - Classificação de substâncias tóxicas pelo DL50
Fonte: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2003)

Para efeito da Norma Técnico P-4.261/03, todas as substâncias classificadas nos
níveis de toxicidade 3 e 4 foram consideradas como gases e líquidos tóxicos
perigosos. Deve-se ressaltar que esta classificação se aplica às substâncias tóxicas
que possuem pressão de vapor igual ou superior a 10 mmHg nas condições normais
de temperatura e pressão (25oC e 1 atm) e também àquelas cuja pressão de vapor
puder se tornar igual ou superior a 10 mmHg, em função das condições de
armazenamento ou processo (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2003).
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Os efeitos de intoxicação podem provocar danos temporários ou permanentes no
homem. As substâncias tóxicas podem estar na forma de gases, vapores, pó e/ou
fumos e contaminar o homem de três formas:


Inalação,



Ingestão e,



Contato com a pele.

Segundo o American Institute of Chemical Engineers (2000) os modelos de efeitos
tóxicos são empregados para avaliar as conseqüências para a saúde humana
resultante de uma exposição a uma conhecida concentração de gás tóxico para um
determinado período de tempo.
As nuvens de gases tóxicos são modeladas a partir das informações de
concentração da substância no ar ao longo do tempo. Segundo o American Institute
of Chemical Engineers (2000), não há dados suficientes dos efeitos das doses
destas substâncias sobre os seres humanos uma vez que os dados disponíveis são
provenientes de experimentos conduzidos com animais onde se observam os efeitos
prováveis de ocorrer, isto é extrapolam-se os efeitos sobre os animais para o
homem. Há ainda a combinação de substâncias químicas, onde efeitos
acumulativos, sinérgicos ou antagônicos podem afetar a população. E, finalmente,
não há padrão de protocolos toxicológicos para testar estas substâncias a altas
concentrações para curtas durações de tempo assim como o estabelecimento de
perfis de concentração em determinado tempo de exposição e, por meio destes
resultados, incorporar às taxas de fatalidades.

6.2 Variáveis ambientais que interferem nos efeitos físicos

Além do entendimento dos efeitos físicos, a compreensão das variáveis ambientais
que são fatores interferentes da conseqüência são muito importantes, a direção do
vento indicará o sentido para o qual as pessoas devem ser evacuadas; ou um dia
mais estável, propicia menor dispersão de gases tóxicos provenientes de um
incidente de vazamento de substância tóxica.
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Para o American Institute of Chemical Engineers (2000) os parâmetros que
influenciam a dispersão de gases são:


a estabilidade atmosférica;



velocidade do vento;



efeitos da topografia local;



elevação do vazamento acima do solo;



geometria do vazamento (fonte pontual, linear ou fonte de área);



momento do material vazado; e



a dispersão do material vazado.

A seguir discutidas são discutidas as variáveis ambientais tais como: as condições
do vazamento, as condições atmosféricas, efeitos da topografia local, as fontes de
ignição e a sensibilidade ambiental.

6.2.1 Condições do vazamento

Segundo o American Institute of Chemical Engineers (2000) os vazamentos podem
ser definidos por três modelos segundo o comportamento da nuvem e o tempo de
vazamento:
Comportamento da nuvem de vapor:


Gás neutro;



Gás leve positivamente



Gás denso.

Duração do vazamento:


Instantâneo (“puff”);



Vazamento contínuo (pluma); e



Contínuo variando com o tempo.
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6.2.2 Condições atmosféricas

Segundo Marin (2004), as conseqüências da liberação para a atmosfera estão
relacionadas com as condições meteorológicas como a velocidade do vento e a
classificação da estabilidade atmosférica. Estas condições interferem diretamente na
taxa de evaporação e também na dispersão da nuvem formada. Assim, o
conhecimento das condições climáticas locais é essencial para uma análise realista.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (2000), o cálculo básico da
dispersão apresenta uma estimativa da área afetada e a média de concentração de
vapores esperada. Os cálculos mais simples necessitam de uma estimativa da taxa
de vazamento do gás (ou a quantidade total vazada), as condições atmosféricas
(velocidade do vento, hora do dia, cobertura de nuvem), rugosidade da superfície,
temperatura, pressão e diâmetro do vazamento.
O modelo gaussiano é o mais conhecido e descreve o comportamento dos gases
densos na direção e velocidade do vento.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), o maior desafio para o
planejamento da emergência está na modelagem de gases densos cuja dispersão é
mais demorada permanecendo por mais tempo próximos ao solo.
Para American Institute of Chemical Engineers (2000), a velocidade do vento é fator
de influência para qualquer vazamento de gás devido a diluição com volumes de ar.
Como a velocidade do vento aumenta a dispersão do material, as variações locais
de topografia também são significativas na velocidade e direção do vento. Os dados
devem ser coletados a partir de uma estação meteorológica local, normalmente são
medidos de uma base a 10 metros de altura, já que as velocidades do vento são
reduzidas substancialmente a poucos metros do solo devido aos efeitos de fricção.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (2000) as condições climáticas
como a estabilidade atmosférica influenciam na extensão da dispersão da nuvem.
Alguns destes efeitos são apresentados na Figura 9. A estabilidade atmosférica é
classificada segundo seis classes denominadas escala de Pasquill (simbolizadas da
letra A até F), correlacionadas com a velocidade do vento e a quantidade de
insolação, sendo que a classe A representa menor estabilidade enquanto a F
representa condições mais estáveis.
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[...] Se um vazamento ocorrer na categoria F de Pasquill (muito
estável), a forma da pluma será horizontal, com uma largura muito
reduzida e atingirá longas distâncias antes de atingir o terreno.
Neste caso a área atingida é pequena, porém com altas
concentrações do produto.
Por outro lado, se um vazamento ocorrer na categoria A de Pasquill
(muito instável) a forma da pluma será irregular, sendo que a sua
largura crescerá rapidamente devido ao grande arraste de ar e é
muito provável que atingirá pequenas distâncias com concentrações
bem menores que no caso anterior,
Na prática isto significa que populações próximas à fonte emissora
serão afetadas qualquer que seja a categoria de estabilidade
atmosférica, enquanto que aquelas situadas a distâncias maiores
serão atingidas, normalmente, nas condições estáveis (categorias E
e F).(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2002).

A Figura 9 representa o comportamento das plumas e as classes de estabilidade. E
a Figura 10 apresenta os efeitos da radiação solar sobre a estabilidade atmosférica.

Estável, Classe de estabilidade E,
F

Instável, Classe de estabilidade A, B.

Inferior Neutro, acima Estável

Neutro (em forma de cone), Classe de
Estabilidade D

Inferior Estável , acima Neutro (subindo)

Figura 9 - Comportamento da pluma e as classes de estabilidade
Fonte: Slade (1968 apud AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 2000, p.
113)

85

Instável

Neutro

Estável

Figura 10 - Efeitos da radiação solar sobre a estabilidade atmosférica.
Fonte: Environmental Protection Agency (2006).

6.2.3 Efeitos da topografia local

Segundo American Institute of Chemical Engineers (2000), as características da
topografia afetam o mecanismo de mistura do ar e seu fluxo sobre o solo. Deste
modo, a dispersão acima de um lago é consideravelmente diferente da dispersão
sobre uma mata ou uma cidade com edifícios altos.

6.2.4 Fontes de ignição

Para o American Institute of Chemical Engineers (2000), os grandes vazamentos de
produtos inflamáveis podem ser “ignitadas” por uma fonte de ignição distante do
local de vazamento. Nos EAR é necessária a identificação de todas as fontes de
ignição que podem ser afetadas por uma nuvem de inflamáveis. O risco de ignição
de um evento com vazamentos de substâncias inflamáveis é dependente da
probabilidade e da energia de ignição, e do nível de confinamento da nuvem. A
ignição pode ocorrer imediatamente (devido à energia do evento no momento da
falha, contato imediato com uma superfície quente, ou um vazamento de materiais
que auto-ignitam em contato com o ar), ou pode ser uma ignição retardada. A
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ignição pode ocorrer também devido às atividades humanas. As fontes de ignição
típicas podem ser encontradas em áreas de processo, tais como:


Flares (tochas);



trabalho à quente: soldagem e cortes de materiais metálicos;



caldeiras e fornos;



descargas atmosféricas;



aquecedores;



linhas de alta voltagem;



eletricidade estática;



faíscas mecânicas, impacto, vibração, atrito;



tráfego de veículos;



reações químicas, e



motores elétricos.

O controle das fontes de ignição está relacionado às medidas preventivas como
equipamentos intrinsecamente seguros e à prova de explosão, aterramento elétrico,
permissões de trabalho à quente entre outras medidas. Para fins do planejamento à
emergência o American Institute of Chemical Engineers (1995) sugere que sejam
removidas ou sejam criadas barreiras para evitar o contato da nuvem de vapor com
estas fontes.

6.2.5 Sensibilidade ambiental

A Resolução CONAMA n° 293/01, (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE,
2002), insere as cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo no
conteúdo mínimo dos Planos de Emergência Individuais (PEI) para incidentes de
poluição por óleo originados em portos organizados, terminais, dutos e plataformas,
bem como em suas instalações de apoio. Ademais, determina que a análise de
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vulnerabilidade e os procedimentos para proteção de áreas vulneráveis deverão "[...]
tomar como base as informações disponíveis em cartas de sensibilidade ambiental
para derramamentos de óleo (Cartas SAO) elaboradas de acordo com as
especificações e normas técnicas aplicáveis.” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBENTE,
2008)

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2008) as Cartas de Sensibilidade
Ambiental a Derramamentos de Óleo (Cartas SAO), de uso internacionalmente
consagrado, constituem ferramentas essenciais e fonte primária de informações
para o planejamento de contingência e para a implementação de ações de resposta
a incidentes de poluição por óleo, permitindo identificar os ambientes com prioridade
de proteção e as eventuais áreas de sacrifício, e possibilitando o correto
direcionamento dos recursos disponíveis e a mobilização adequada das equipes de
contenção e limpeza.

A Figura 11 a seguir apresenta um exemplo de Carta SAO
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Figura 11 - Carta de Sensibilidade Ambiental ao Óleo (SAO)
Fonte: Carta SAO gerada por Dr. Sávio L. Carmona com o apoio da FAPESP (00/00195-6) –
Ministério do Meio Ambiente (2008)
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As variáveis ambientais discutidas neste item devem ser consideradas para a
elaboração dos PAE, estes parâmetros contribuirão para a proposição de estratégias
e ações de resposta à emergência, em dois momentos:



durante a fase de planejamento para o conhecimento prévio das condições
ambientais locais e da sensibilidade ambiental; e



quando da ocorrência do acidente, as informações (substância, quantidade e
tipo do vazamento, direção do vento, previsão do tempo, local exato da
ocorrência, localização de fontes de ignição móveis, dentre outras) devem ser
obtidas em tempo real para a composição dos planos de resposta. No caso
de instalações localizadas em áreas costeiras e fluviais, também devem ser
consideradas informações hidrográficas (correntes e marés) e meteorológicas
as quais influenciam o deslocamento das manchas de óleo nos corpos
d'água.

6.3 Métodos de modelagem

A estimativa dos efeitos físicos deve ser realizada por meio da aplicação de modelos
matemáticos que efetivamente representem os fenômenos em estudo, de acordo
com as hipóteses acidentais identificadas e com as características e comportamento
das substâncias envolvidas.
Para o American Institute of Chemical Engineers (1995), os modelos computacionais
são extremamente importantes para o desenvolvimento de Planos de Emergência.
Estes modelos analisam os cenários antecipadamente, e com os resultados poderão
gerar uma avaliação locacional rapidamente para o uso durante uma emergência
real.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), as fontes de informações
de dados para a modelagem incluem a composição (tipo e fase do produto),
inventário armazenado, propriedades termodinâmicas do material vazado (pressão,
temperatura e entalpia), e geometria do furo ou vazamento. As condições do meio
ambiente são a temperatura ambiente, a velocidade do vento, estabilidade
atmosférica, temperatura no solo e a umidade relativa.

90

Segundo o Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002) as
principais considerações para a escolha de um método de modelagem estão
apresentadas no Quadro 13.

Modelos
Guia da EPA.

Exemplos
Orientação
análise
conseqüências
EPA

Vantagens

de Versão gratuita;
de Não requer uso de computadores;
da Uso simples;
Fornece
todos
os
dados
necessários, tabelas de distância;
e
Assegura conformidade com a lei
americana.
Modelagens
Modelos da EPA tal Sem custos;
simples
de como
Areal Uso simples;
computador
Locations
of Considera
alguns
fatores
Hazardous
específicos do local.
Atmospheres
ALOHA

Desvantagens
Resultados conservativos;
Poucos fatores específicos
do local;
Pouca
flexibilidade
no
desenvolvimento
do
cenário.

Uso pode não ser tão
simples;
Prováveis
resultados
conservativos;
Não atender a todos os
requisitos da EPA;
Não inclui todos os dados
dos produtos químicos; e
Não abrange todas as
conseqüências.
Modelos
Modelos comerciais Considera uma variedade de Tem alto custo;
computacionais disponíveis.
cenários;
Pode requerer alto nível de
complexos
Considera
muitos
fatores expertise.
específicos do local.
Métodos
de “Yellow Book” TNO Baixo custo;
Requer
expertise
para
cálculo
holandesa
Não requer computadores.
aplicação dos métodos;
Requer o desenvolvimento
de uma variedade de dados.

Quadro 13 - Considerações para escolha de um método de modelagem.
Fonte: Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002, p. 189).

Segundo Environmental Protection Agency (2006), o ALOHA é um programa
projetado especialmente para responder a vazamentos de produtos químicos, bem
como para o planejamento e treinamento de ações emergenciais. Este modelo foi
desenhado para os primeiros respondedores. O modelo de dispersão na atmosfera
pode ser usado para estimar as áreas próximas a um vazamento instantâneo de
produto químico, considerando a toxicidade, inflamabilidade, radiação térmica, ou
sobrepressão.
Após a estimativa dos efeitos físicos, analisam-se as conseqüências sobre as
pessoas e o meio ambiente, por meio da análise de vulnerabilidade.
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7

ANÁLISE DE VULNERABILIDADE PARA OS PLANOS DE AÇÃO DE

EMERGÊNCIA

Para composição dos EAR, as estimativas de vulnerabilidade são geralmente do tipo
probabilístico. Os modelos que permitem a estimativa dos danos em função das
características das conseqüências físicas são conhecidos como modelos de
vulnerabilidade. Os modelos de vulnerabilidade baseiam-se de forma geral, numa
função matemática de Probit (Pr), correspondente ao inglês “Probability Unity”, que
proporciona relações simplesmente para predizer os efeitos adversos de variáveis
distintas, sempre que estes possam ser descritos mediante transformações da
distribuição normal de probabilidade.
A equação para o cálculo do Probit, desenvolvida por Einsenberg, et al. (apud
RAMIRO; RAÍSA, 1994), são do tipo:

Pr = a + b ln x

Onde:
a, b são constantes e são função da substância e cenário acidental
x é a variável que descreve a magnitude do impacto físico
Pr é uma variável aleatória da distribuição gaussiana, com valor médio 5 e
variança.

Para efeito dos Planos de Ação de Emergência, a estimativa de vulnerabilidade
auxilia a determinação da população exposta aos efeitos físicos dimensionados na
estimativa de conseqüências.
Segundo Ramiro e Raísa (1994), a estimativa de vulnerabilidade de pessoas e
instalações ante aos efeitos físicos de uma determinada magnitude é a quantificação
de maneira aproximada dos efeitos finais previsíveis sobre as pessoas e instalações
a partir das características definidas na análise de conseqüências. A vulnerabilidade
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das pessoas se expressa como o número de indivíduos que previsivelmente podem
ser afetados com certo nível de dano de um acidente.
Na análise de vulnerabilidade, além do estudo dos potenciais receptores da dose
conforme observado por Mannan (2005), alguns membros da população estão mais
vulneráveis que outros e este fator deve ser considerado. Em geral, crianças, idosos
e enfermos tendem a ser mais vulneráveis, embora a vulnerabilidade seja função do
perigo. Como primeira aproximação, a população deve ser dividida em dois grupos:



adultos em idade produtiva e adolescentes, que totalizam 75% da população;



crianças pequenas e idosos, que totalizam 25% da população.

Na seqüência serão estudadas as vulnerabilidades das pessoas e instalações
para a radiação térmica, sobrepressão e concentrações tóxicas e a vulnerabilidade
do meio ambiente.

7.1 Vulnerabilidade à radiação térmica

A radiação térmica procedente de um incêndio pode causar efeitos adversos tanto
nas pessoas como nas instalações. De uma maneira direta, os indivíduos expostos
podem sofrer queimaduras de diversos graus, podendo levar até a morte
dependendo da intensidade da radiação recebida e do tempo de exposição. Por
outro lado, os efeitos térmicos podem afetar edifícios e instalações, fragilizando
estruturas e destruindo-os parcial ou totalmente, o que pode dar origem à morte ou
ferimentos em indivíduos não expostos diretamente à radiação (RAMIRO; RAÍSA,
1994).

7.1.1 Efeitos da radiação térmica sobre as pessoas

Os efeitos gerados pela radiação térmica podem ser expressos por meio de
intensidade ou dosagem de energia recebida. Os efeitos sobre as pessoas são
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expressos em termos de percentagem de morte ou diferentes graus de queimaduras
devido a diferentes níveis de radiação.
Os valores de interesse para a radiação térmica nos EAR, segundo a Norma
Técnica P- 4.261/2003 são:



na área ocupada pela nuvem de vapor inflamável (delimitada pelo LII
Limite Inferior de Inflamabilidade), o nível de radiação térmica
corresponderá a uma probabilidade de 100 % de fatalidade; e



para os casos de incêndios (jato e poça), os níveis de radiação térmica
a serem adotados deverão ser de 12,5 kW/m2 e 37,5 kW/m2, que
representam, respectivamente, uma probabilidade de 1% e de 50% de
fatalidade da população afetada, para tempos de exposição de 30 e 20
segundos. (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2003)

O Quadro 14 apresenta os efeitos observados sobre as pessoas e instalações em
função da intensidade de radiação térmica.

Intensidade da
Radiação
térmica kW/m2
37,5
25
12,5

9,5
4
1,6
1

Efeitos observados
Danos aos equipamentos de processo. 100% fatalidade em 1 minuto, 1
% fatalidade em 10 segundos.
Ignição espontânea da madeira. 100% fatalidade em 1 minuto, lesões
severas em 10 segundos.
Fusão de tubulações plásticas. Ignição de roupas. Ignição pilotada da
madeira. Queimadura de 1o grau após dez segundos. 1% fatalidade em
10 segundos.
Limite de dor alcançado após oito segundos. Queimaduras de 2 o grau
após 20 segundos
Limite de dor alcançado após 20 segundos de exposição e 0% de
fatalidade.
Não causa efeito por longa exposição.
Sol ao meio dia.

Quadro 14 - Intensidade da radiação térmica e efeitos observados sobre as pessoas
e instalações.
Fonte: Adaptado de World Bank (1988); American Institute of Chemical Engineers (2000).

94

O Quadro 15 considera alguns dos efeitos fisiológicos aos níveis de radiação térmica
e relação a duração da exposição.

Intensidade da radiação
2

(kW/m )

Tempo de exposição

Tempo de exposição
(segundos) para danos
severos

(segundos) para
queimaduras de segundo
grau

1

115

663

2

45

187

3

27

92

4

18

57

5

13

40

6

11

30

8

7

20

10

5

14

12

4

11

Quadro 15 - Níveis de radiações térmicas que causam danos
Fonte: Federal Emergency Management
PROTECTION AGENCY, 2006, p. 10).

Agency

(1988

apud

ENVIRONMENTAL

Nota: as durações correspondem aos efeitos como dor ou queimaduras de segundo grau que podem
variar consideravelmente dependendo das circunstâncias. Os efeitos foram observados na pele
exposta diretamente a radiação térmica. Alguns tipos de roupas podem servir como barreira de
proteção contra a radiação térmica e pode influir na duração do tempo de exposição.

Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995) em caso de vazamento
de uma substância inflamável, a área de impacto é estimada pela extensão do
evento em termos de sobrepressão e radiação térmica. Em qualquer um dos casos,
a área de impactos é caracterizada por um círculo cujo centro é a fonte de ignição.
Para vazamentos de produtos inflamáveis, os limites ou frações dos limites inferiores
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de inflamabilidade determinam as áreas vulneráveis. O Chemical Manufacturers
Association (CMA) recomenda os seguintes critérios:


incêndio em poça e jatos de fogo: radiação térmica de 4 kW/m2, limite de
queimaduras de segundo grau em 90 segundos de exposição;



bola de fogo: radiação térmica de 5 kW/m2 – limite de queimaduras de
segundo grau baseado em uma exposição de 60 segundos;



Flashfires: metade do valor do Limite Inferior de Inflamabilidade para a
produto – estimativa de uma nuvem cujo envelope de radiação térmica causa
sério impacto à segurança e saúde do público resultante de um incêndio em
nuvem.

Para Environmental Protection Agency (2006) os níveis de radiação térmica de
interesse para o programa ALOHA são estimados pelas zonas vulneráveis que
podem causar danos às pessoas em determinado tempo de exposição. Longos
tempos de exposição podem causar sérios efeitos fisiológicos. Ao rodar um cenário,
o programa sugere três valores de zonas vulneráveis:



Vermelho: 10 kW/m2 (potencialmente letal em 60 segundos);



Laranja: 5 kW /m2 (queimaduras de segundo grau em 60 segundos);



Amarelo: 2 kW /m2 (dor em 60 segundos).

O incêndio em poça de líquidos inflamáveis e de gás liquefeito de petróleo
refrigerado é um cenário alternativo segundo o critério estabelecido pelo
Environmental Protection Agency (1999a) em seu Programa de Gerenciamento de
Riscos. A estimativa da distância das pessoas potencialmente expostas é calculada
a partir do centro da poça, para o limite de 5 kW/m2, isto é, o valor de interesse para
queimaduras de segundo grau a 40 segundos de exposição.
Segundo o Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002), para
fins de elaboração de um Plano de Ação de Emergência o valor de referência para
incêndio (jato, tanque ou poça), é uma radiação de nível de 5 kW /m2 a uma
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exposição de pessoas de 40 segundos, que pode causar queimaduras de segundo
grau.
Segundo Kletz (1999) a máxima radiação térmica a qual as pessoas podem ser
expostas é aproximadamente 1,7 kW/m2 (5OO Btu/ftz/hr).
Segundo Ramiro e Raísa (1994), os efeitos da radiação térmica sobre as pessoas
dependem do tipo do acidente, em caso de incêndio em poça, em geral as pessoas
expostas a níveis perigosos de radiação têm tempo para reação e buscam abrigo.
Na medida em que as vítimas potenciais se afastam do foco emissor, a radiação
recebida diminui, por isso é necessário um cálculo rigoroso de vulnerabilidade e
introduzir uma função que considera o decréscimo da radiação térmica com o
tempo. Já no incêndio em nuvem (flashfire) a possibilidade de reação das pessoas
de proteção diminui, devido ao curto tempo de resposta.
Para um flashfire, a área de queima é tipicamente estimada por um modelo de
dispersão e definida como a nuvem formada a partir da metade do LII a partir do
ponto de vazamento até o LSI - Limite Superior de Inflamabilidade (AMERICAN
INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 1999).
Segundo Ramiro e Raísa (1994), a vulnerabilidade humana depende também em se
considerar a correta fuga contra a direção do vento e o grau de proteção da pele,
que podem variar em função da época do ano.
A partir das informações geradas na pesquisa, observa-se que os níveis de radiação
térmica que não oferecem risco de danos ao homem variam de 1,7 kW/m2 a 5
kW/m2, dependendo ainda do tempo de exposição à radiação.
A determinação do nível de radiação térmica para a elaboração do PAE varia de 1,7
kW/m2 a 5 kW/m2 de forma que os recursos de preparação não sejam
subdimensionados ou, ao contrário, superestimados. Isto pode ocorrer devido à
variabilidade das condições locais. Para a tomada da decisão da determinação das
distâncias seguras devem ser consideradas:



as condições das edificações em suportar os efeitos da radiação
térmica e considerando que as pessoas abrigadas têm menor
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probabilidade de sofrer danos pela radiação térmica em relação às
pessoas não abrigadas;


supondo um vazamento em que o incêndio é potencial, considerar o
tempo necessário para a evacuação. Se a localidade não permitir a
evacuação em menos de 40 segundos, deve-se considerar níveis de
radiação térmica menores;



o decréscimo da radiação térmica em função do tempo e a relação de
proximidade das pessoas da fonte do evento.

No caso do flashfire, deve-se considerar a zona de perigo formada pela nuvem cuja
concentração de produtos inflamáveis esteja entre a metade do LII e o LSI.
No caso da bola de fogo, considera-se os níveis de radiação térmica produzidos pelo
tempo de queima da massa considerada.

7.1.2 Efeitos da radiação térmica sobre as instalações e edificações

Segundo Crowl (2003), os efeitos da radiação térmica nos equipamentos de
processo e edificações depende da natureza e duração da exposição. A radiação
térmica pode ser refletida, parcialmente absorvida ou passar através dos materiais.
A radiação térmica depende da cor e da natureza do material. No caso das
edificações, se o material de construção utilizado for a madeira, esta entrará em
combustão e haverá o colapso da estrutura, para o aço haverá a falha devido ao
stress térmico. Estruturas de aço que fragilizam a 500 – 600 oC terão falhas
rapidamente de sobrecarga, como foi o exemplo do colapso das torres do World
Trade Center, em 11 de setembro de 2001.
Segundo a International Labour Office (1991) deve ser dada atenção particular aos
potenciais de efeitos dominó de uma instalação para outra.

7.1.3 Efeitos secundários de flashfires
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O HSE em 2003 por meio da WS Atkins Consultants (2003) publicou a pesquisa
Effects of flashfires on building occupants (Efeitos de flashfires sobre ocupantes de
edificações), onde considera a probabilidade de ignição secundária no interior de
edificações. Este tipo de incêndio pode produzir efeitos diretos sobre as edificações
próximas e em seus ocupantes tais como o ingresso de gás, explosão e penetração
das chamas, bem como, produzir incêndios secundários. A severidade destes
efeitos deve ser analisada e as considerações sobre a significância devem ser
avaliadas.
Segundo esse mesmo estudo, o primeiro passo no caso de a avaliação de risco de
um flashfire atingir os ocupantes de uma edificação é considerar o ingresso do gás
no seu interior, e assim a probabilidade de ocorrer uma ignição seguida de explosão
é maior, e se esta explosão ocorrer, é razoável assumir que haverá 100 % de
fatalidades dos ocupantes.
Outra forma de penetração das chamas é por meio da quebra das janelas pelos
efeitos térmicos. Caso não ocorra essa quebra, a penetração das chamas pode
ocorrer por meio de portas e janelas abertas, e se os ocupantes estiverem próximos
a estas aberturas pode-se assumir 100% de fatalidade, e ainda ocorrerão incêndios
secundários.
A Figura 12 a seguir apresenta a estrutura do modelo para determinação de
incêndios secundários.
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Modelo de flashfire

Penetração da
chama

Modelo de ignição interior

Sim

Não

Incêndio secundário

Transmissão através de
janelas

O interior ignitou?
Sim
Modelo de ignição exterior

Não

O exterior ignitou?

Dados para espalhamento
do incêndio

Não

Dados para escalonamento
do incêndio

Sim

Não

O incêndio se
espalhou pelo
interior?

Sim

Há possibilidade de
escalonamento do
incêndio?

Não

Não há fatalidades.
Sim
Não há fatalidades

Incêndio secundário

Figura 12 - Estrutura do modelo para determinação de incêndios secundários.
Fonte: WS Atkins Consultants (2003, p.7).

O modelo apresentado na Figura 12 auxilia os analistas de riscos na determinação
da ocorrência de incêndios secundários provenientes de flashfires que atingem
edificações.
Segundo o estudo do WS Atkins Consultants (2003), os efeitos das hipóteses de
incêndios secundários em edificações ocupadas necessitam ser modeladas, a
sensibilidade do risco destas hipóteses foram testadas e a principal conclusão foi
que o risco é mais sensível para a proporção de ocupantes que permaneceram no
interior da edificação. Uma análise favorável do comportamento da evacuação pode
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ser extremamente difícil devido à natureza complexa da discussão. A limitação da
pesquisa nesta área em particular, se dá pela relativa baixa freqüência deste tipo de
incêndio.

7.2 Vulnerabilidade à sobrepressão

Segundo Environmental Protection Agency (2006), a definição mais básica de uma
explosão é o vazamento repentino e intenso de energia, que freqüentemente produz
um forte ruído, alta temperatura, e projeção de fragmentos gerando uma onda de
pressão. Portanto, uma explosão produz os três perigos primários que são a
radiação térmica, a sobrepressão e a projeção de fragmentos.
Segundo Ramiro e Raísa (1994), as conseqüências de explosões sobre as pessoas
podem afetá-las de maneira direta que vão de danos desde a ruptura de tímpanos
até a morte por hemorragia pulmonar ou por projeção do corpo, e de maneira
indireta, incluem ferimentos provocados por projeção de fragmentos de vidros e
outros tipos de materiais. Os danos estruturais também causam ferimentos devido à
demolição parcial ou completa de estruturas, instalações de processo e pela
formação de crateras. Conclui-se, portanto que a probabilidade de fatalidades são
maiores para a população no interior das edificações.
O maior perigo nas explosões está associado com a sobrepressão, que se refere a
uma repentina onda de pressão. As ondas de pressão movimentam-se à velocidade
do som.
Segundo a Norma Técnica P-4.261/2003 para os casos de sobrepressões
decorrentes de explosões (VCE e UVCE), deverão ser adotados os valores de 0,1 e
0,3 bar. O primeiro nível representa danos reparáveis às estruturas (paredes, portas,
telhados) e, portanto, perigo à vida, correspondendo à probabilidade de 1% de
fatalidade das pessoas expostas. O segundo nível representa a sobrepressão que
provoca danos graves às estruturas (prédios e equipamentos) e representa perigo à
vida, correspondendo à probabilidade de 50 % de fatalidade (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
O Quadro 16 a seguir apresenta a estimativa de danos para estruturas comuns
baseadas na sobrepressão.
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psi
0,02
0,03
0,04
0,1
0,15
0,3

0,4
0,51,0
0,7
1,0
1-2

1,3
2
2-3
2,3
2,5
3

3-4
4
5
5-7
7
7-8
9
10

12,2
14,5
25,5
300

Pressão
kPa
bar
0,14
0,21

Danos

Ruído incomodante (137 dB ) para baixa freqüência (10-15 Hz)
Quebra ocasional de janelas com grandes vidros devido o
deslocamento.
0,28
Ruído alto (143 dB), barreira sônica, quebra de vidros.
0,69
Quebra de janelas menores devido ao deslocamento.
1,03
0,01
Pressão típica para quebra de vidros.
2,07
0,02
“Distância segura” (probabilidade de 95% de danos sérios abaixo
deste valor) limite dos projéteis, alguns danos aos telhados de
casa, 10% dos vidros das janelas quebram.
2,76
0,02
Danos estruturais limitados e menores.
3,4-6,9 0,03Grandes e pequenos vidros de janelas usualmente quebram,
0,06
danos ocasionais aos caixilhos.
4,5
0,04
Danos menores às estruturas das casas.
6,9
0,06
Demolição parcial de casas, inabitável.
6,90,06Destruição de telhas de fibrocimento, telhas de zinco ou painéis de
13,8
0,13
alumínio, falhas nas fixações, seguido por empenamento; falha nas
estruturas dos painéis de madeira.
9,0
0,09
Contorção leve de armações de ferro.
13,8
0,13
Colapso parcial de paredes e tetos de casas.
13,80,13 – Danos a paredes de concreto ou blocos de cimento não
20,7
0,2
reforçados.
15,8
0,15
Menor limite para sérios danos estruturais.
17,2
0,17
50% de destruição de residências de alvenaria.
20,7
0,20
Pequenos danos em equipamentos pesados (3000 lb) em
edificações industriais, contorção de estruturas de aços de
edificações, rompimento de fundações.
20,70,2Destruição de estruturas de aço de edificações, ruptura de tanque
27,6
0,27
de armazenamento de óleo.
27,6
0,27
Ruptura de revestimentos de instalações industriais.
34,5
0,34
Destruição de estacas e utilidades de madeira, pequenos danos às
prensas hidráulicas.
34,50,34Destruição completa de casas.
48,2
0,48
48,2
0,48
Tombamento de vagões leves (tipo da Inglaterra) mas carregados.
48,20,48Falha por flexão ou corte de paredes de alvenaria de 8 a 12
55,1
0,55
polegadas de espessura, não reforçados.
62,0
0,62
Vagões carregados totalmente destruídos.
68,9
0,68
Provável destruição total de edificações, equipamentos pesados
(7000 lb) tombados ou muito danificados, equipamentos mais
pesados acima 12.000 lb permanecem intactos.
84
0,84
90% de probabilidade de ruptura de tímpanos (a) .
(a)
96,5
0,96
1% de probabilidade de morte por hemorragia pulmonar .
(a)
175,7
1,75
90% de probabilidade de morte por hemorragia pulmonar .
2068
20,68 Limite da formação de cratera.

Quadro 16 - Estimativa de danos para estruturas comuns e pessoas baseadas na
sobrepressão.
Fonte: Clancey, (1973 apud CROWL, 2003; (a) RAMIRO; RAÍSA, 1994).
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Para American Institute of Chemical Engineers (1994), os efeitos de explosões são
comumente separado em classes, com divisão entre efeitos diretos e indiretos.
Algumas vezes, efeitos diretos são referentes aos efeitos primários, e os indiretos
são aqueles subdividos em efeitos secundários e terciários. Os efeitos diretos de
uma explosão seres humanos, são devidos às ondas de pressão. Podem causar
danos na sensibilidade de órgãos como ouvido e pulmões. Os efeitos indiretos são
originários dos fragmentos da fonte de explosão, lançados em alta velocidade. O
colapso das estruturas das edificações podem ser consideradas como um efeito
secundário.
Desta forma, a estimativa de vítimas devido à ocorrência de explosões deve ser
elaborada baseada nos valores de danos para as estruturas.
Segundo Environmental Protection Agency (2006), o programa ALOHA ao rodar um
cenário de explosão em nuvem, sugere três valores de zonas vulneráveis de acordo
com os seguintes níveis de sobrepressão:


Vermelho 8 psi (destruição parcial de edificações),



Laranja 3,5 psi (danos sérios prováveis), e



Amarelo 1 psi (quebra de vidros).

Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), o critério apropriado para
avaliar uma área de impactos da explosão é o nível de sobrepressão que causam
danos menores às estruturas e poucos danos às pessoas em áreas abertas. O
Chemical Manufacturers Association (CMA ) recomenda o seguinte critério:


Sobrepressão de 1 psi – Limite da demolição parcial de casas.



Sobrepressão de 2,3 psi – Limite de rompimento do tímpano, e limite inferior
para danos estruturais de edificações.

Segundo a Conseil Pour la Reduction des Accidents Industriel Majeurs (2002) a
explosão de nuvens de vapor geralmente é considerada evento pouco provável, mas
se a análise indica a potencialidade deste evento, a distância de interesse para a
sobrepressão será para o limite de 1 psi.
Conclui-se que para os eventos de explosão em nuvens de vapor, o limite de
interesse para a sobrepressão é de 1 psi. Para os PAE, este valor é uma referência
para antecipação da evacuação da população potencialmente exposta.
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7.3 Vulnerabilidade aos vazamentos de substâncias tóxicos

A Norma Técnica P- 4.261/03 utiliza a função matemática do tipo Probit onde se
consideram as concentrações tóxicas que correspondem às probabilidades de 1% e
50 % de fatalidade para um tempo de exposição de pelo menos dez minutos, para a
elaboração dos EAR. Segundo American Institute of Chemical Engineers (2000),
modelos de Probit são usados para desenvolver as estimativas para situações
envolvendo emissões contínuas (aproximadamente concentração constante ao
longo do tempo em uma determinada direção do vento) ou emissões repentinas
(concentração variando com o tempo em relação à direção do vento). O objetivo dos
modelos de vazamentos tóxicos é determinar efeitos adversos sobre a saúde que
podem ser esperados na seqüência de um vazamento, e se os dados permitirem,
deve-se estimar a extensão provável de danos ou fatalidades resultantes.
Para American Institute of Chemical Engineers (2000), algumas instituições definem
os métodos e os limites de exposição durante uma emergência, os quais são
utilizados como referência para prognosticar os resultados de um vazamento:
•

AIHA - American Industrial Hygiene Association definiu os ERPGs -

Emergency Response Planning Guidelines for Air Contaminants ,
(Diretrizes para o Planejamento de resposta à emergência para
contaminantes do ar);
•

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health ,

estabeleceu o IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health
(Imediatamente perigoso à vida ou à saúde);
•

NAS - National Academy of Sciences/National Research Council

compilou o EEGLS Emergency Exposure Guidance Levels; (Orientação de
níveis de exposição em emergência) e SPEGLs Short-Term Public
Emergency Guidance Levels; (Orientação de níveis de emergência pública
a curto prazo), esta diretriz define as concentrações aceitáveis para
exposições do público em geral.
•

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

estabeleceu o TLVs Threshold Limit Values; (Limite de tolerância nível de
exposição) e STELs Short-Term Exposure Limits; (Limite de tolerância
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nível de exposição de curta duração e TLV-Cs Limite de tolerância-valor
teto;
•

OSHA promulgou o PELs Permissible Exposure Limits; Limites de

exposição permitidos,
•

EPA - U.S. Environmental Protection Agency, promulgou os Level of

Concern LOC; (Limites de interesse), que são a máxima concentração de
uma substância extremamente perigosa no ar que não causará efeitos
sérios e irreversíveis sobre a saúde da população em geral, quando
exposta

a

uma

PROTECTION

duração

relativamente

AGENCY, 1986

curta

(ENVIRONMENTAL

apud AMERICAN

INSTITUTE OF

CHEMICAL ENGINEERS, 1999). É uma lista de 77 substâncias químicas
no RMP Risk Management Process (ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY,

1996

apud

AMERICAN

INSTITUTE

OF

CHEMICAL

ENGINEERS, 1999).
•

Funções do tipo Probit, é o método recomendado pela Norma P-

4.261/03 para a avaliação de risco.

A AIHA juntamente com uma força tarefa da indústria publicou os ERPGs.
(Emergency Response Planning Guidelines), onde são propostas três concentrações
para uma substância específica:


O ERPG-1 é a máxima concentração no ar abaixo da qual é esperado que
todos os indivíduos na proximidade podem ser expostos por mais de 1 hora
sem sintomas, efeitos sobre a saúde leves e breves ou não percebidos, odor
claramente definido e censurável;



O ERPG-2 é a máxima concentração abaixo da qual é esperado que todos os
indivíduos na proximidade podem ser expostos por 1 hora sem desenvolver
efeitos a saúde irreversíveis ou sérios ou sintomas que possam debilitar as
habilidades de buscar ações de proteção; e



O EPRG-3 é a máxima concentração no ar abaixo do qual é esperado que
todos os indivíduos na proximidade podem ser expostos por 1 hora sem
desenvolver danos a saúde.
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Segundo Craig et al. (1995) os ERPGs são valores de limites de exposição
desenvolvidos especificamente para o uso na avaliação de conseqüências sobre o
público em geral, para vazamentos acidentais de produtos químicos extremamente
perigosos. Como os ERPGs foram desenvolvidos para poucos produtos químicos,
há a necessidade de complementação com valores alternativos. Quando os ERPGs
não estão disponíveis, é recomendada uma hierarquização dos parâmetros da
exposição limite, conforme apresentado no Quadro 17. O objetivo é recomendar a
utilização de limites de exposição alternativos, que podem ser utilizados enquanto
não há o desenvolvimento de todos os valores de ERPG.

Diretrizes
primárias
ERPG3

Hierarquia de alternativas
EEGL (30 minutos)
IDLH

Concentrações de
exposição limites (a)
AIHA
NAS
NIOSH

ERPG-2
EEGL (60 minutos)
LOC
PEL-C
TLV-C
TLV-TWA x 5
ERPG-1
PEL-STEL
Limite
exposição de curto tempo
TLV-STEL
TLV-TWA x 3

NAS
EPA/FEMA/DOT
OSHA
ACGIH
ACGIH
AIHA
de OSHA
ACGIH
ACGIH

Quadro 17 - Hierarquia recomendada de concentrações alternativas
Fonte: Craig et al. (1995, p. 920)

(a)

AIHA = American Industrial Hygiene Association ERP
Committee; Committee on Toxicology; NIOSH = National
Institute for Occupational Safety and Health; EPA = U.S.
Environmental Protection Agency; FEMA = Federal Emergency
Management Agency; DOT – U.S. Department of
Transportation; OSHA = Occupational Safety and Health
Administration;
ACGIH
=
American
Conference
of
Governmental Industrial Hygienists.

Exceto para o LOCs e SPEGLs, todas as alternativas propostas para o ERPG foram
derivadas para uso com populações, relativas à saúde ocupacional (essencialmente
população sadia entre 18 a 65 anos). As populações não ocupacionais incluem
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crianças e idosos, e outros indivíduos sensíveis. Desta forma, a adoção de
alternativas para os ERPGs deve ser cuidadosa e analisada particularmente por um
toxicologista qualificado.
Segundo American Institute of Chemical Engineers (1999) as vantagens em utilizarse os EEGLs e SPEGLs, em relação ao IDLH são:



um SPEGL considera os efeitos sobre as populações mais sensíveis;



EEGL e SPGL são desenvolvidos para diferentes durações de
exposição; e



EEGL e SPEGLs foram desenvolvidos e bem documentados por
publicações do National Research Council.

Considerando a elaboração dos PAE, torna-se importante o conhecimento de
distâncias com níveis de proteção como recomendado pela AIHA. Embora haja
limitações quanto aos limites de exposição de emergência, os valores ERPG são
referência para o planejamento de uma resposta à emergência com substâncias
tóxicas.

7.4 Vulnerabilidade ambiental

Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), os impactos ao meio
ambiente têm poucos dados para avaliação dos efeitos a exposição de curta
duração de incêndios, explosões, e emissões tóxicas sobre a fauna e flora. Em
muitos casos, no entanto, impactos maiores ao meio ambiente podem resultar de
vazamentos de substâncias químicos mais persistentes ou materiais que depositam
sobre o solo ou em água, ou por substâncias químicos voláteis que dissipam
rapidamente. Isto pode ocorrer sob as seguintes circunstâncias:



vazamentos de substâncias químicos diretamente sobre o solo e
drenagens com potencial para migração para aqüíferos subterrâneos;
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deposição de líquidos, particulados, ou material multifase de sistemas
de alívio ou explosão;



dispersão de sólidos perigosos (por exemplo asbestos) devido a
incêndio ou explosão; e



deposição de produtos de combustão incompleta de materiais
perigosos (por exemplo dioxinas de incêndio de transformadores com
PCB).

Uma vez ocorridas as deposições, os riscos aos seres humanos e ao meio ambiente
podem ocorrer como resultado de contato com a pele, ingestão de vegetais e/ou
solo, inalação de particulados, ingestão de água de superfície

ou subterrânea

contaminada, e propagação através da cadeia alimentar. Um exemplo de acidente
deste tipo foi o ocorrido em Seveso na Itália, o qual resultou um grande
espalhamento e deposição de dioxinas e furanos.
Os óleos leves (gasolina, querosene, diesel e nafta) e gases apresentam maior
perigo relacionado ao aspecto de inflamabilidade.
Os óleos pesados (óleo combustível e petróleo) apresentam alto potencial de
percolação no solo e degradação da qualidade da água do lençol freático e alto
potencial de causar mortalidade aos organismos aquáticos e prejudicar a vida
selvagem.
A Diretiva de Seveso II além do foco de proteção das pessoas incluiu também a
preocupação com os aspectos ambientais na prevenção de acidentes maiores,
nesta diretiva foram incluídas as substâncias classificadas como perigosas aos
ambientes aquáticos. Segundo Cristou (2000) os acidentes ocorridos no passado
foram importantes lições aprendidas sobre as rotas de contaminação, as principais
substâncias de interesse, as quantidades vazadas e a extensão das conseqüências.
A severidade do impacto de um vazamento de óleo depende de vários fatores,
incluindo características do óleo, condições naturais, tais como temperatura da água
e clima, o comportamento do óleo nos ambientes aquáticos e a sensibilidade dos
habitats (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1999b)
A Resolução CONAMA nº 293/2001 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE,
2002) é um bom exemplo para o estabelecimento de estratégias de prevenção e
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gestão dos impactos ambientais, gerados por vazamentos de óleo em portos
organizados, instalações portuárias ou terminais, dutos, plataformas, bem como
suas respectivas instalações de apoio. Esta resolução prevê a elaboração do Plano
de Emergência Individual que considera os cenários de derramamento de
substâncias químicas em corpos d’água e as ações necessárias para o controle e
resposta ao derramamento.
A análise de vulnerabilidade da Resolução CONAMA noº293/01 (CONSELHO
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2002) considera os efeitos dos incidentes de
poluição por óleo sobre a segurança da vida humana e o meio ambiente nas áreas
passíveis de serem atingidas de acordo com:

a) probabilidade de o óleo atingir determinadas áreas; e
b) a sensibilidade destas áreas ao óleo.

O EAR elaborado conforme a Norma Técnica P-4.261/03 não avalia o risco
ambiental,
O termo de referência aplica-se à avaliação do risco à população
externa ao empreendimento, não contemplando, por exemplo, riscos
à saúde e à segurança dos trabalhadores ou danos aos bens
patrimoniais das instalações analisadas. Os impactos ao meio
ambiente serão avaliados caso a caso, de forma específica, porém
tal avaliação não será feita através desse termo de referência.
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
2003, p.17).

Um exemplo de desenvolvimento de uma metodologia qualitativa de avaliação da
vulnerabilidade

ambiental

foi

proposta

no

processo

de

regularização

do

licenciamento de dutos, em 2001 para os sistemas OSVAT e OSPLAN da Petrobras
– TRANSPETRO que interligam o Terminal Aquaviário de São Sebastião à REVAP
(Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos.
Desta forma a CETESB – Divisão de Gerenciamento de Riscos, em conjunto com a
Petrobras Transporte S/A – TRANSPETRO elaborou uma nova metodologia,
denominada MARA – Mapeamento do Risco Ambiental para os seus oleodutos, com
o objetivo de mapear e classificar as áreas naturais e os usos do solo e dos recursos
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hídrico que são vulneráveis a potenciais vazamentos de dutos, a fim de subsidiar os
PAE. O mapeamento é baseado na análise de mapas e fotos aéreas identificando os
pontos para as ações de resposta e a priorização de áreas a proteger (COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008).

7.5 Ações evasivas

Nesta etapa, consolidadas todas as informações de detalhamento dos cenários
acidentais como a dimensão física e os elementos vulneráveis identificados. O PAE
deve analisar as ações evasivas para a proteção das populações potencialmente
expostas.
Um abrigo é por definição, uma edificação ou instalação que garante proteção para
as pessoas. “Abrigagem” no contexto de resposta à emergência, refere-se ao ato de
direcionar as pessoas para se proteger dentro de edificações (AMERICAN
INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 1995).
Para American Institute of Chemical Engineers (2000), o fundamento teórico da
análise de ações evasivas é empírica, e é baseada primariamente em informações
de análise histórica de acidentes. Os PAE devem melhorar o escopo e a resposta
para ações evasivas.O mais importante é o entendimento do sistema de resposta à
emergência local, os tipos de comunidades e a densidade populacional do entorno.
Após a análise e conhecimento da comunidade e as condições ambientais locais,
como rotas de fugas potenciais, direção predominante dos ventos, mapeamento dos
locais com necessidades específicas como hospitais, escolas, asilos e outros
estabelecimentos com grande ocupação, é possível avaliar a necessidade e os
benefícios das ações de evacuação ou proteção antes ou após o acidente, para
cada tipo de evento estudado, conforme apresentado no Quadro 18.
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Permanência em
abrigo

Evento

Fuga

Fuga para
Evacuação (3)
abrigo (2) (Após
(Após o evento)
o evento)

Radiação
térmica (1)
Incêndio
poça

em Muito benéfico

Jato de fogo
Muito benéfico
BLEVE
No momento Muito benéfico, se
da ocorrência. o abrigo estiver
fora de alcance
das
ondas
de
choque.

Antes
ocorrência
BLEVE
Flashfire

Muito benéfico, se
da o abrigo estiver
do fora de alcance
das
ondas
de
choque.
Benefício limitado
(devido
ao
ingresso de vapor)

Explosão
Sobrepressão

Aumento de risco
devido ao colapso
de estrutura.

Projeção
de Benefício limitado
fragmentos
(protege
contra
mísseis primários,
mas podem ser
gerados
mísseis
secundários).
Exposição
Muito benéfica (se
tóxica
não for utilizada
ventilação forçada)

Muito benéfico

Muito benéfico

Muito benéfico

Muito benéfico

Muito benéfico

Muito benéfico

Benefício
Benefício
Nenhum
limitado (tempo limitado (tempo benefício
(sem
de fuga limitado) de fuga muito tempo
de
limitado), a bola evacuação).
de fogo pode
exceder
a
velocidade
de
fuga.
Benéfico
Benéfico
Benefício
limitado (tempo
de
evacuação
10-30 minutos)
Benefício
Benefício
Nenhum
limitado (chama limitado (chama benefício
(sem
pode exceder a pode exceder a tempo
de
velocidade
de velocidade
de evacuação)
fuga)
fuga)
Benefício muito Benefício muito Benefício muito
limitado
(sem limitado
(sem limitado
(sem
tempo para fuga) tempo para fuga) tempo
para
evacuação)
Nenhum
Benefício muito Benefício muito
benefício (sem limitado
(sem limitado
(sem
tempo para fuga) tempo para fuga) tempo
para
evacuação)
Benéfico se a
fuga for rápida
(depende
do
tamanho
da
nuvem
e
da
velocidade
do
vento)

Benéfico se a Benefício incerto
fuga for rápida durante
o
(depende
do vazamento.
tamanho
da
nuvem
e
da
velocidade
do
vento)

Quadro 18 - Benefícios das ações de evacuação e proteção
Fonte: AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS (2000, p. 281)
(1) o tipo de roupa (lã, algodão, poliéster, etc) utilizada influencia o impacto da radiação num
individuo,
(2) a fuga antes do acidente equivale a permanecer no abrigo,
(3) a evacuação é benéfica antes de um acidente desde que um aviso seja dado e haja tempo
disponível para fuga (mas deve-se avaliar o impacto de uma rápida evacuação).
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As ações de evacuação e proteção apresentadas no Quadro 18 são apenas
indicativas, e não são suficientemente conclusivas para a escolha da melhor ação de
resposta para a proteção das populações. Segundo a American Institute of Chemical
Engineers (2000), há muito pouco o que fazer quando os vazamentos de
substâncias inflamáveis ignitam.
Segundo Health, Safety Executive (1996), qualquer proposta para a evacuação do
público deve ser muito flexível e a diretriz deve ser desenvolvida com um plano de
modo a auxiliar o processo de decisão pelos serviços de emergência quanto a
evacuar ou não. Em muitos casos, a evacuação seria considerada um “último
recurso”. A necessidade e a escala de evacuação devem ser determinadas por
vários fatores, como por exemplo;



a provável duração do vazamento, a quantidade e natureza da
substância. Por exemplo, um grande vazamento de gás tóxico deve
requerer um considerável número de evacuações, especialmente
aqueles que estão localizados a favor da direção do vento;



outra conseqüência de um vazamento, por exemplo uma explosão,
pode submeter uma área incompatível para permanência de pessoas
devido aos danos e destruição de serviços;



como medida de precaução, em caso de explosão ou outra
possibilidade de ampliação da emergência, por exemplo durante um
vazamento de gás inflamável; e



a combinação da potencialidade da população afetada, por exemplo,
os ajustes para crianças em escolas devem ser diferenciadas daquelas
pessoas no trabalho.

Segundo American Institute of Chemical Engineers (2000), complementando ainda
os fatores para evacuação, devem ser analisadas:
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a natureza do perigo, a intensidade e a duração. Os abrigos variam o
grau de proteção para a radiação térmica e emissões tóxicas, que pode
ser benéfico para um tipo de efeito e para outro não, para as
explosões, o maior perigo está associado ao colapso da edificação;



a natureza do perigo considerando o grau de toxicidade e as
propriedades de alarme, como por exemplo, o odor;



a natureza da população vizinha. A distribuição da população dentro ou
fora de suas residências varia dependendo da hora do dia, e estação
do ano, as condições de saúde da população (idosos,enfermos, etc) e
o tipo de roupa para aqueles que estão expostos à radiação térmica;



os tipos de edificações e construções, como as taxas de ventilação ,
resistência para os efeitos de projeção de fragmentos, a capacidade de
suporte das estruturas, etc.;



a efetividade do treinamento,

dos equipamentos de resposta à

emergência e das equipes de resgate e suporte médico. Manter
profissionais treinados melhora a probabilidade de sobrevivência das
pessoas expostas;


as condições climáticas, topografia e a presença de obstáculos; e



a intensidade e duração para o qual o gás tóxico incapacita as pessoas
expostas.

Segundo American Institute of Chemical Engineers (1995), há geralmente duas
escolhas no planejamento para a proteção das pessoas seguidas de um vazamento
tóxico: a evacuação ou a abrigagem. Escolher a forma mais apropriada depende do
tipo de vazamento e de critérios que descrevem condições que indicam ação de
proteção apropriada, conforme apresentado no Quadro 19.
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Proteção em área abrigada

Evacuação

Vazamento repentino e total do produto

Vazamento prolongado de uma grande
quantidade de produto
Nuvem de vapor se move rapidamente e Possibilidade de falha catastrófica do vaso.
dissipa.
Condições climáticas promovem rápida Abrigo é inadequado para proteção.
dispersão de vapores.
O vazamento é rapidamente controlado.
Incêndio com formação de fumos tóxicos.
Inexistência de vapores explosivos ou Condições climáticas não propícias para
inflamáveis.
rápida dissipação dos vapores.

Quadro 19 - Critérios para determinar a melhor ação de proteção
Fonte: American Institute of Chemical Engineers (1995, p.100)

A escolha da ação de resposta para a proteção da população no PAE deve ser
precedida de estudo e análise, para então se definir diretrizes para a evacuação ou
“abrigagem”. No Brasil a técnica de “abrigagem” é pouco difundida devido
principalmente às condições climáticas (tropical), e os métodos construtivos das
edificações (muitas aberturas e ventiladas), ou ainda a ocorrência mais freqüente no
entorno de instalações industriais, de ocupações subnormais.
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8 AVALIAÇÃO DE RISCO

Nesta seção o tema em questão é quando o Risco expresso na forma de risco
social de uma instalação estiver em nível ALARP, devem ser incorporados ao PGR
um Programa de preparação da comunidade para a resposta à emergência e um
Plano de Comunicação de Riscos.
O risco expresso na forma de risco social refere-se ao risco para um determinado
número ou agrupamento de pessoas expostas aos danos decorrentes de um ou
mais acidentes.
A apresentação do risco expresso na forma de risco social deverá ser feita através
da curva F-N, obtida por meio da plotagem dos dados de freqüência acumulada do
evento final e seus respectivos efeitos representados em termos de número de
vítimas fatais.
A Figura 13 apresenta a curva F-N adotada como critério para a avaliação do risco
expresso na forma de risco social.

Figura 13 - Curva F-N de tolerabilidade para risco social
Fonte: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2003 p. 33)

Aceitar um risco a partir de um nível de tolerabilidade é bastante subjetivo. A
percepção do risco auxilia a compreensão do tema.
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8.1 A percepção do risco

Segundo Adams e Thompson (2002) é importante entender os tipos de risco para o
seu correto gerenciamento. Os três tipos de risco são: percebido diretamente,
percebido com o auxílio da ciência, e virtual – que é o risco que os cientistas não
conhecem totalmente ou confessam ignorância. O risco pode ainda ser subdividido
em: risco que são voluntários e impostos.
A Figura 14 apresenta a distinção entre os três tipos de risco:
Por exemplo: a bactéria da cólera
necessita ser vista em
microscópio e necessita
treinam ento para o seu

Percebido

entendimento.

por meio
da ciência
Cientistas não conhecem
ou não tem a mesma
opinião, por exemplo

Percebido
Por exemplo:

diretamente

escalar uma

Risco

sobre o aquecimento

virtual

global, o baixo nível de

árvore, andar

radiação, os resíduos de

de bicicleta,

pesticidas, telefones

dirigir carro.

celulares, fumantes
passivos, dentre outros.

Figura 14 - Distinção dos três tipos de risco e diferentes
abordagens de gerenciamento
Fonte: Adams e Thompson (2002, p. 1)

Os julgamentos sobre o risco são influenciados fortemente pelo que é exposto
voluntariamente ou imposto. A discrepância comumente observada entre os pontos
de vista e as leis sobre a magnitude dos riscos pode freqüentemente ser atribuída a
estes fatores.
Nos Estudos de Análise de risco não é diferente, o critério imposto é aceitável?
Passos (2002), também faz esta pergunta:
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A questão fundamental considerada em seu estudo é: O que é risco
aceitável? Qual é o incremento de risco que uma indústria
proporciona a um indivíduo da comunidade? Este incremento
proporcionado, face aos riscos aos quais este indivíduo está exposto
em seu dia a dia, é aceitável? (PASSOS, 2002 p.17).

ACMH Advisory Committee on Major Hazards enfatizou em seu Terceiro Relatório
(ACMH, 1986 apud PASSOS, 2002) a dificuldade em se definir um critério de
aceitabilidade preciso, e cita algumas considerações básicas que podem ser
aplicadas no momento do julgamento do risco aceitável de acidentes de grandes
proporções:
a. o risco de grandes acidentes para um indivíduo da comunidade não
deve ser significativo quando comparado com outro risco os quais a
pessoa se expõe em seu cotidiano;
b. o risco de grandes acidentes deve, desde que possível, ser reduzido;
c. onde já existe o risco de grandes acidentes, perigos adicionais não
devem ser significativos aos já existentes;
d. se a conseqüência é grande, isto é, um grande número de mortes é
esperado, a freqüência do acidente deve ser baixa. A sociedade
considera intolerável acidentes que tenham alta freqüência e uma
grande conseqüência; e
e. as pessoas na sociedade toleram riscos maiores do que os
normalmente aceitáveis, desde que seja impossível controlá-los ou
reduzi-los por limitações financeiras ou técnicas. Nesta situação,
podem-se citar os riscos de mortes causados por terremotos, furacões,
vagalhões e outros eventos acidentais originados na própria natureza.

O julgamento da aceitabilidade do risco torna-se muito mais difícil quando a
conseqüência de um acidente atinge uma pessoa que não tem poder de evitá-la por
falta de conhecimento do perigo e de seus efeitos, ou que não tem nenhuma
responsabilidade pela ocorrência sobre o evento.
Por outro lado em emergências, as atitudes pessoais são diferentes, o risco é dito
como desafiador, as operações de resgate são um exemplo de que para tais perigos
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há o balanceamento do custo-benefício, onde prevalece a proteção à vida
(MANNAN, 2005).
Segundo a Norma Técnica P- 4.261/03, o risco expresso na forma de risco social
situado na região entre as curvas limites do risco intolerável e negligenciável,
denominada ALARP, embora situados abaixo da região de intolerabilidade, devem
ser reduzidos tanto quanto praticável.
A tentativa do Adams e Thompson (2002) em reduzir o nível de risco para o ALARP
encontra a

dificuldade, que Habermas define como palavras vagas “baixo,

razoavelmente, praticável” são palavras que podem ter diferentes significados para
as pessoas.
Por fim o risco é subjetivo, e ALARP encontra diferentes definições de “reasonable”
e “praticable” dependendo sobre se é voluntário ou involuntário e dependendo sobre
quem está decidindo.
Nesta dissertação propõe-se que as instalações cujo risco social esteja em nível
ALARP, inclua no PGR um Programa de preparação das comunidades para a
resposta a emergências e um Plano de Comunicação de Riscos, justificada pela
questão subjetiva e necessária.

8.2 Preparação das comunidades

Segundo a United Nations Environment Programme (1988), há a necessidade para o
direito da comunidade em conhecer sobre os perigos das instalações com produtos
perigosos. A comunidade na qual uma instalação industrial é operada é parte do
meio ambiente como o ar e água em torno da planta. As relações com a comunidade
são uma importante função do gerenciamento dos riscos, que pode contribuir muito
para o sucesso das operações a longo e curto prazo. Estabelecer bons
relacionamentos com líderes da comunidade é vital na preparação a possíveis
emergências, mas seu valor pode ir além. A boa relação com a comunidade também
auxilia a manutenção da confiança com os líderes da comunidade e autoridades.
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Segundo Poffo (2006), a implantação do Processo APELL em áreas de risco social
vem se tornando um importante aliado neste sentido. Este processo de ação
cooperativa local entre as autoridades, líderes de comunidade, dirigentes industriais
e outras instituições governamentais e não governamentais interessadas, visa
basicamente, preparar e orientar a comunidade para saber melhor se comportar em
situações de emergência, envolvendo acidentes com substâncias perigosas,
relacionadas com atividades industriais e portuárias.
Os exercícios simulados, onde as equipes de resposta atuam em tempos de paz,
são importantes ferramentas para atualização e manutenção do PAE. Os exercícios
podem ser do tipo em sala de treinamento, ou podem ser realizados de maneira
realista mobilizando recursos humanos e materiais, testando equipamentos de
resposta e as vítimas podem ser encaminhadas para os hospitais simulando as
lesões. Estes exercícios podem ainda envolver a comunidade nas proximidades da
instalação industrial bem como as autoridades públicas locais.

8.3 Comunicação de riscos

A Comunicação de Riscos é diretriz a ser implementada pela Comunidade Européia
por meio da Diretiva de Seveso, na legislação dos Estados Unidos na seção 112 do
Clean Air Act, e recomendado também pela OIT.
A Diretiva 82/510/CEE de 24.06.1982, conhecida como Diretiva de Seveso objetiva a
prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação
das suas conseqüências para o homem e o meio ambiente, tendo em vista
assegurar, de maneira coerente e eficaz, níveis de proteção elevados à toda
Comunidade Européia. A Diretiva de Seveso incluiu um artigo específico sobre
comunicação preventiva de riscos, o qual rege que as pessoas sejam informadas
sobre os riscos aos quais estão expostas, sobre as medidas de segurança que a
indústria tenha implementado e sobre como devem proceder no caso de um
acidente, European Economic Communities (1999)
Nos EUA, em 1986 o decreto Community Right to Know Act e depois, em 1990, a
seção 112 do Clean Air Act estabeleceram que as indústrias químicas deveriam
elaborar programas de gerenciamento de riscos (PGR), contemplando os piores
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cenários acidentais, envolvendo a liberação de substâncias químicas tóxicas ou
inflamáveis à comunidade circunvizinha e divulgar publicamente.
A Community Awareness and Emergency Response criado em 1985 e coordenado
pela Chemical Manufacteurs Association(CMA) para desenvolver planos locais de
resposta às emergências químicas, integrando os planos das indústrias, atendendo
aos órgãos governamentais e a comunidade (COMMUNITY AWARENESS &
EMERGENCY RESPONSE, 2008).
O Programa de recomendações para a prevenção de acidentes industriais
ampliados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) visa auxiliar os países no
controle da manipulação de substâncias perigosas, a fim de proteger os
trabalhadores, a população e o meio ambiente. (INTERNATIONAL LABOUR
OFFICE, 1991)
[...] o processo de comunicação de riscos em decorrência de
acidentes ambientais, do agente poluidor para as autoridades, é tão
importante que ganhou força de lei. A Lei de Crimes Ambientais no
9.605 de 12.02.1998, diz no Artigo 14 que, entre as circunstâncias
que atenuam a pena está a comunicação prévia pelo agente
(poluidor), do perigo iminente de degradação ambiental ao órgão
ambiental, estimulando a informação imediata do fato e otimizando a
capacidade de resposta por parte dos órgãos envolvidos. No caso da
ausência da comunicação, a penalização é agravada. (POFFO,
2005).

Segundo Lindell, Prater e Perry (2006), a comunicação de riscos é um esforço para
promover comportamento de proteção apropriado para aqueles a quem a
informação é direcionada, tal como a sistematização dos perigos a longo prazo inclui
modificação do perigo e dos impactos do perigo por prevenir efeitos específicos,
mudança para outro local ou de uso e ocupação do solo para reduzir a
vulnerabilidade ao perigo, compartilhar as perdas ou suporte (BURTON et al., 1993
apud LINDELL; PRATER; PERRY, 2006). Alternativamente, pode haver mudança no
comportamento de resposta a desastres por ações, tais como a evacuação,
abrigagem, proteção respiratória, ou interdição de alimentos (DRABEK, 1986;
MILETI, DRABEK; HAAS, 1975 apud LINDELL; PRATER; PERRY, 2006).
A comunicação de risco deve ser um processo onde as partes interessadas dividem
informações sobre perigos que afetam a comunidade. O uso do termo compartilhar é
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importante porque os analistas de riscos e gerenciadores de emergências devem
entender as diferenças de como diferentes segmentos da população sob risco
pensam sobre um perigo e se eles estão sendo efetivos na comunicação com seu
público. Este segmento da população

inclui negócios e comércio que estão

vulneráveis para um evento específico, bem como a comunidade e a indústria que
são responsáveis por gerenciar um perigo com meios que reduzam o risco a um
nível que seja aceitável para a comunidade.
Segundo Lindell, Prater e Perry (2006) a comunicação de riscos é um conceito que
se popularizou nas recentes décadas devido a muitos contextos (doenças
infecciosas, aditivos nos alimentos, desastres naturais, efluentes e acidentes
tecnológicos) e refere-se a muitos grupos de interesse (empregadores, famílias,
grupos minoritários, legisladores e muitos outros).
Uma revisão das teorias sobre influência social, persuasão e comportamento de
tomada de decisão, relações de atitude-comportamento, ações de proteção e
processos de inovação, revelam uma grande variedade de perspectivas de causas e
caminhos que a comunicação de riscos influencia na resposta ao desastre
(LINDELL; PRATER; PERRY, 2006). Estas teorias envolvem resultados de
pesquisas sobre acidentes e desastres, e estende a nossa compreensão sobre as
formas de como as pessoas respondem aos danos de um acidente. Os elementos
relevantes destas pesquisas então foram integrados com as descobertas das
pesquisas em desastres e produziu um modelo de fatores que influenciam a adoção
individual de ação de proteção contra os acidentes naturais e tecnológicos. Este
modelo integrado é o Protective Action Decision Model (PADM) (Modelo de decisão
de ação de proteção), conforme apresentada na Figura 15.
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Alertas do
ambiente

Contexto social

Fontes de
informação

Identificação do risco
“Há um perigo real e eu preciso me
atentar para ele?”.

Canais de
informação

Conteúdo da
mensagem

Características
do receptor

Processos prédecisionais

Avaliação do risco:
“Eu preciso tomar uma ação de
proteção?”

Avaliação das necessidades de
informação:
“Quais são as informações que eu
necessito?”

Pesquisa de uma ação de proteçao?
“O que pode ser feito para conseguir
proteção?”

Avaliação da ação de comunicação
“Onde e como posso obter a
informação?”

Avaliação da ação de proteção:
“Qual é o melhor método de proteção?”

Implementação da ação de
comunicação:
“Eu preciso da informação agora?”

Implementação da ação de proteção:
“Preciso tomar a ação de proteção
agora?”

Figura 15 - Modelo de decisão de ação de proteção
Fonte: Lindell, Prater e Perry (2006, p.91)

Em resumo, o Modelo de decisão de ação de proteção facilita a identificação dos
estágios críticos de um processo relevante de informações para adoção pelas
famílias que buscam ações de proteção em cada estágio, as atividades a serem
executadas, as questões típicas a serem perguntadas, e os resultados, conforme
apresentados no Quadro 20.
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Estágio
1
2
3
4
5
6

7

8

Atividade

Pergunta

Resultado

Identificação
dos Há um perigo real e eu preciso me
riscos
atentar para ele?”.
Avaliação dos riscos “Eu preciso tomar uma ação de
proteção ?”
Pesquisa da ação de “O que pode ser feito para
proteção
conseguir proteção?”
Seleção e avaliação “Qual é o melhor método de
da ação de proteção
proteção?”
Implementação
da Preciso tomar a ação de proteção
ação de proteção
agora?”
Avaliação
da Quais são as informações de que
necessidade
de eu necessito?” “
informações
Seleção e avaliação Onde e como posso obter a
da
ação
de informação?”
comunicação
Implementação
da “Eu preciso da informação agora?”
ação de comunicação

Convicção do perigo
Motivação
para
proteção
Conjunto de decisões
(ações alternativas)
Plano adaptável
Resposta ao perigo
Identificação
informação.

da

Plano de pesquisa da
informação
Informação
decisão.

da

Quadro 20 - Ações e estágios de alarme
Fonte: Lindell, Prater e Perry (2006, p. 101)

Se um indivíduo não consegue

responder

a

uma determinada questão

satisfatoriamente, então o progresso de implementação de uma ação de proteção
provavelmente será demorada ou possivelmente finalizada.
Se o processo terminar devido a uma resposta negativa sobre a identificação de
riscos, então provavelmente, o tomador de decisão somente irá monitorar a
situação. Se o processo terminar devido a uma resposta negativa sobre a avaliação
ou a aceitabilidade das ações de proteção, então provavelmente o tomador de
decisões entrará em estado de negação ou pânico (JANIS; MANN, 1977 apud
LINDELL; PRATER; PERRY, 2006). Qualquer um destes fatores emocionais
dependerá da suscetibilidade das pessoas à distração. Quanto mais distraído o
individuo for, será mais inclinado à negação e os menos distraídos tenderão a um
intenso medo. Entretanto, extensas pesquisas revelam uma baixa incidência ao
pânico em desastres (DRABEK, 1986 apud FLINDELL; PRATER; PERRY, 2006).
Este modelo é resultado de pesquisas sobre o comportamento das pessoas em
desastres. A comunicação de riscos é um processo contínuo de desenvolvimento da
preparação das comunidades para a resposta a emergências e desastres, e
constitui-se de 5 tarefas com o objetivo de preparação contínua.
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1. Análise estratégica


conduzir uma comunidade para análise de perigos e vulnerabilidades;



analisar o contexto da comunidade;



identificar as percepções da comunidade sobre os perigos ;



listar os objetivos para o programa de comunicação de riscos;

2. Análise operacional


identificar e avaliar os potenciais perigos para a comunidade (famílias e
negócios);



identificar

meio

para

prover

incentivos, sanções

e inovações

tecnológicas;


identificar as fontes de comunicação de riscos disponíveis na
comunidade;



identificar

canais

de

comunicação

de

riscos

disponíveis

na

comunidade;


identificar segmentos específicos de audiência;

3. Mobilização de recursos


obter o suporte das lideranças governamentais;



contar com a participação de instituições governamentais;



contar com a participação de organizações dos setores privados e não
governamentais;



trabalhar com a mídia de massa;



trabalhar com as associações de moradores e organizações de
serviços;
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4. Programa de desenvolvimento de todas as fases


suportar, treinar e exercitar uma equipe de comunicação de crises;



estabelecer procedimentos para manter um fluxo de comunicação
efetivo em uma escala de crise e na resposta a emergências;



desenvolver um programa abrangente de comunicação de riscos;



planejar a utilização de redes de comunicação informal;



estabelecer procedimentos para obter opinião da mídia escrita e a
pública;

5. Programa de implementação contínua da preparação.


obter credibilidade a partir do conhecimento e confiança;



usar uma variedade de canais para disseminar as informações dos
perigos;



relatar à comunidade o que está sendo feito e planejado para redução
dos perigos;



relatar o que as famílias podem fazer para reduzir os perigos; e



avaliar a efetividade do programa.

O detalhamento do Programa APELL e do item Comunicação de Riscos não é
objeto deste trabalho e as ferramentas apresentadas são referências de
metodologias consolidadas com várias experiências práticas.
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9 SÍNTESE DA UTILIZAÇÃO DE DADOS DO EAR NA ELABORAÇÃO DO PAE

O objetivo geral deste trabalho foi orientar a utilização dos dados dos Estudos de
Análise de Risco desenvolvidos conforme a Norma Técnica P-4.261/03 na
elaboração dos Planos de Ação de Emergência (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003).
Ao se reavaliar a identificação dos perigos provenientes dos EAR, considerando que
para o PAE deve-se analisar a abrangência dos cenários, os aspectos, impactos,
perigos e conseqüências de modo a contemplar uma análise de segurança ao
trabalhador e ao meio ambiente afetado, como foi sugerido na seção 5.1, a planilha
para identificação dos perigos (APP) e os critérios de classificação da severidade,
probabilidade e riscos considerando os aspectos ambientais e de segurança do
trabalhador.
Para a definição dos cenários acidentais provenientes dos EAR que devem ser
considerados na elaboração dos PAE, a seção 5.2 propõe critérios para a definição
dos cenários acidentais provenientes do EAR que devem ser considerados no PAE,
foi introduzido o conceito de incidente crítico aceitavelmente possível.
A seleção de cenários acidentais para o PAE pode ser resumida conforme os
seguintes passos:
1) Eliminar hipóteses acidentais localizadas que não requerem a mobilização
da equipe de resposta a emergências,
2) Consolidar hipóteses acidentais redundantes ou com similaridades nas
substâncias químicas armazenadas, inventários, taxas de descarga, locações
da descarga e ações de resposta.
3) Selecionar um incidente crítico aceitavelmente possível, ou seja, a hipótese
acidental de pior caso aquele de conseqüências maiores e de maior
probabilidade que representa cada grupo consolidado.
A Figura 16 apresenta de forma esquemática a síntese da utilização de dados do
EAR na elaboração do PAE.

PLANO DE AÇÃO DE
EMERGÊNCIA
Início

Etapa 1

Caracterização da região,
considerando os cenários
acidentais e suas
consequências

Caracterização do
empreendimento e da região

Etapa 2

Identificação de perigos e
consolidação das hipóteses
acidentais

Vazamentos de
produtos químicos

Estimativa de efeitos físicos
e vulnerabilidade

Incêndios, Explosões,
Emanações tóxicas

Existem efeitos
que atingem pessoas
situadas fora da
instalação?

Etapa 3

Reavaliação dos
cenários acidentais

Considerar os incidentes
críticos aceitavelmente
possíveis

Definir as zonas de
efeitos físicos,
considerando as
distâncias de
segurança para as
pessoas

Análise de abrangência
aos trabalhadores e meio
ambiente

Ações de resposta
compatíveis com os
cenários acidentais

Sim

Medida para redução
dos efeitos físicos

Sim

É possível reduzir os
efeitos?

Não

Não

Etapa 4

Estimativa de frequências

Medida para reduzir
os riscos

Etapa 5

Estimativa dos riscos

Sim

É possível
reduzir os riscos?

Não
Riscos toleráveis?

Sim

Não

Etapa 6

Sim

Risco Social no
ALARP?

Reavaliação do
projeto

Programa de gerenciamento
de riscos

Não
PLANO DE AÇÃO DE
EMERGÊNCIA

Fim

Fim

Incluir no PGR a
Preparação da
comunidade para
resposta à emergências e
Plano de Comunicação
de Riscos

Figura 16: Resumo da utilização de dados do EAR para os planos de emergência
Fonte: Adaptado pela autora com dados da Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental (2003).
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Na estimativa de conseqüências para elaboração do PAE, as distâncias
estabelecidas

dos

efeitos

físicos:

incêndio,

explosão

e emissões

tóxicas

consideraram os níveis de interesse segundo a análise de vulnerabilidade das
pessoas quanto à radiação térmica e a sobrepressão. Quanto à vulnerabilidade
ambiental o critério estabelecido pela Resolução CONAMA no 293 considera as
áreas passíveis de serem atingidas segundo a probabilidade do óleo atingir
determinadas áreas e a sensibilidade ambiental, este é um critério bastante razoável
e aplicável, considerando a dificuldade na determinação de modelos matemáticos e
organismo representativo da fauna e flora.
As ações evasivas dependem de uma série de fatores, o fundamental é estabelecer
quais são os cenários acidentais mapeá-los e identificar os elementos vulneráveis, a
partir daí um estudo minucioso da comunidade e as condições ambientais locais
para avaliação dos benefícios de ações de proteção ou de evacuação.
A definição da aceitabilidade do Risco é subjetiva, o nível ALARP, para o Risco
Social, corresponde à potencialidade de fatalidades para uma determinada
população; faz-se necessário então que esta comunidade exposta seja preparada
para a resposta a emergências, por meio de Programas como o APELL, bem como
seja implementado um Programa de Comunicação de Riscos.
A Comunicação de Riscos é um processo contínuo que deve ser estabelecido nas
comunidades, o objetivo é prover às pessoas a ação de proteção contra os
potenciais acidentes que ameaçam àquela comunidade.
O Programa APELL é um exemplo da preparação e alerta para as comunidades ,
onde o mais importante é o estabelecimento de bons relacionamentos entre as
partes interessadas e orientar às pessoas sobre o seu comportamento na ocorrência
de uma emergência. Este comportamento pode ser exercitado em simulados de
emergência.
O Quadro 21 apresenta a síntese dos resultados da Estimativa de conseqüências e
análise de vulnerabilidade, definindo quais são as distâncias seguras segundo níveis
de interesse para a preparação e resposta à emergência.

Estimativa de conseqüências e Análise de
Vulnerabilidade
Evento
Vazamento
de
substâncias
inflamáveis

Vazamento
sem ignição

Efeito físico

Níveis de
interesse
Incêndio em Radiação térmica
poça
1,7 e 5 kW/m2

Questões

Por que estas informações são importantes
para a preparação a resposta a emergências?
(a)
Para o planejamento das ações de resposta de
forma a conhecer as potenciais conseqüências
de um vazamento,
(a) O efeito físico determinará as ações e táticas de
Jato de fogo Radiação térmica
combate à emergência, na qual as brigadas da
1,7 e 5 kW/m2
instalação industrial devem ser capacitadas.
Os níveis de interesse determinam as distâncias
Flashfire
Nuvem
formada seguras a partir da qual não são esperados
com concentração danos significativos às pessoas, portanto esta é
formada a partir da a maior distância para a qual a instalação deve
estar preparada para uma potencial evacuação
metade do LII.
da comunidade vizinha ao empreendimento.
No caso da sobrepressão deve-se analisar
analisar a vulnerabilidade das estruturas de
edificações.
O dimensionamento de recursos necessários
Explosão de Sobrepressão 1 psi (equipamentos de combate, recursos humanos,
locais para abrigagem, hospitais, quantidade de
nuvem não
leitos, recursos hospitalares, entre outros) para o
confinada
atendimento à emergência é proveniente do
conhecimento dos alcances do acidente em
potencial.

Como estas informações auxiliarão a
resposta à emergência?
As distâncias dos efeitos físicos plotados
sobre uma foto aérea identificam as
populações, instituições governamentais,
asilos, creches, escolas, hospitais entre
outras edificações com alto índice de
ocupação e o meio ambiente vulnerável,
de forma a mapear os alcances do
acidente em potencial.
A partir das informações acima devem ser
estabelecidas as orientações quanto ao
isolamento da área e as ações de proteção
das populações expostas para tais efeitos
quanto a evacuação ou a busca de
abrigos, conforme apresentado no Quadro
8 e no item 7.5.
Outra informação importante do EAR é o
mapeamento das fontes de ignição.

Sem ignição Volume vazado e O volume vazado determinará a magnitude do O tipo de produto e a análise do
espalhamento
do vazamento e a provável extensão do comportamento do vazamento, isto é
vazamento
espalhamento.
direção, e taxas de evaporação são
importantes para o estabelecimento das
estratégias de resposta e contenção da
propagação do vazamento.
(continua)
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Continuação Quadro 21 – Síntese dos resultados da Estimativa de conseqüência e análise de vulnerabilidade para o PAE
Estimativa de conseqüências e Análise de
Vulnerabilidade
Evento
Vazamento
de
substâncias
tóxicas

Efeito físico

Níveis de
interesse
Formação de ERPG-1
nuvem tóxica ERPG-2
ERPG-3

Questões
Por que estas informações são importantes
para a preparação a resposta a emergências?
Na modelagem de conseqüências deve-se
avaliar, além das concentrações para 1% e 50%
de fatalidades, as concentrações com foco na
emergência.
As concentrações ERPGs são específicas para o
atendimento à emergência.
Na seção 7.3 o Quadro 17 apresenta a
correlação de outros valores quando da não
existência do ERPG.

Como estas informações auxiliarão a
resposta à emergência?
As
concentrações
ERPG
e
as
correlacionadas no Quadro 17, nortearão
as distâncias seguras em caso de um
eventual vazamento de substâncias
tóxicas. A partir destas zonas de perigo é
possível avaliar a população a ser
evacuada ou outra ação que tenha sido
previamente
estudada
para
aquela
localidade.

Quadro 21 – Síntese dos resultados da Estimativa de conseqüências e análise de vulnerabilidade para o PAE
Fonte: Elaborado pela autora
(a) A variação do nível de radiação térmica depende da análise indicada no item 7.1
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10 CONCLUSÃO

A pesquisa foi baseada na Norma Técnica P-4.261/03, o objetivo principal foi
orientar a utilização dos dados do EAR na elaboração do PAE, mas como observado
inicialmente, existem lacunas para a aplicação destes dados diretamente no PAE,
principalmente devido à natureza do EAR, que tem o objetivo de avaliar o risco de
ocorrência de fatalidades nas comunidades nas proximidades de uma instalação
industrial, enquanto o PAE tem o objetivo de estruturar a resposta de uma
organização e criar procedimentos para minimizar as conseqüências e os
desdobramentos de um potencial acidente.
Os PAE atualmente estão dissociados do EAR, exceto pela identificação dos
cenários acidentais. Os estudos geram muitas informações para o planejamento das
ações de resposta à emergência. O PAE não deve ser o único instrumento para o
atendimento à emergência, é necessária toda uma estrutura de planejamento e
estado de preparação permanente para o atendimento a emergências.
Espera-se que este trabalho seja uma referência prática para a elaboração de PAE,
há um consenso que os EAR são a base de um PAE, porém a prática tem
demonstrado a utilização deficiente.
Dentre as lições aprendidas de acidentes como o de Seveso em 1976, Bhopal em
1985, Cidade do México em 1985, apontaram que no planejamento para o
atendimento à emergências as conseqüências poderiam ser mitigadas se houvesse
um processo eficiente de comunicação dos riscos, tanto com as autoridades
públicas bem como com as comunidades (MANNAN, 2005).
O EAR é uma importante ferramenta para a prevenção de acidentes, mas pode
subsidiar também a mitigação das conseqüências, como apontado por esta
dissertação. A análise dos cenários pode ainda englobar e integrar a segurança dos
trabalhadores e as conseqüências sobre o meio ambiente de forma qualitativa.
A identificação de cenários acidentais, a análise de conseqüências e vulnerabilidade
são instrumentos fundamentais para apoiar a delimitação dos cenários acidentais,
proporcionando um conhecimento mais detalhado e efetivo para o estabelecimento
das estratégias e ações de resposta.
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Recomenda-se, portanto, que seja feita uma complementação na Norma Técnica
P-4.261/03:

1) Incluir na Estimativa de efeitos físicos o estudo das distâncias para
elaboração do PAE, considerando:


No caso de incêndio: os níveis de interesse da radiação térmica de 1,7
e 5 Kw/m2,



No caso de explosão de nuvem não confinada: os níveis de interesse
de sobrepressão de 1 psi ou 0,07 bar,



No caso de flashfires: nuvem de concentração referente a metade do
LII,



No caso de cenários envolvendo a dispersão de nuvens tóxicas
considerar as concentrações de substâncias tóxicas, segundo valores
de concentração referência para a emergência.

2) Na Avaliação de Riscos orientar que as instalações com Risco Social no
nível ALARP incluam em seu PGR, um Programa de preparação das
comunidades para a resposta à emergências e um Plano de comunicação de
Riscos.
3) Estabelecer critério para analisar os riscos ambientais, incluindo uma
listagem de substâncias tóxicas ao ambiente aquático nos moldes da Diretiva
de Seveso II, de forma que as instalações que manuseiam este tipo de
substâncias identifiquem e qualifiquem o comportamento destas substâncias
no meio ambiente, a partir de uma análise de vulnerabilidade ambiental,
4) As instalações industriais com obrigatoriedade de implantação do PGR,
devem estabelecer uma identificação sistemática dos perigos a partir de um
método, por exemplo a APP. A planilha proposta nesta dissertação pode
auxiliar este desenvolvimento.

Nos EAR é razoável assumir que haverá 100% de fatalidade dos ocupantes de
edificações em função do ingresso da nuvem de vapor, conforme apontado pela WS
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Atkins Consultants (2003), do ponto de vista do planejamento de emergências há a
necessidade de uma análise minuciosa e a ponderação das conseqüências na
escolha da melhor ação de proteção.

Esta dissertação limitou-se a analisar os dados do EAR para a elaboração de PAE.
Há carência de estudos na área de Riscos ambientais e de preparação e resposta à
emergências no Brasil, um programa de pesquisas futuras com o objetivo de estudar
e aprimorar as estratégias, técnicas, táticas e ações de resposta para os cenários
acidentais e seus efeitos físicos contribuirão para o desenvolvimento do tema. Outra
oportunidade é a validação dos conceitos propostos nesta dissertação por meio de
uma aplicação prática.

Analisa-se ainda que, uma vez identificados os perigos e o risco em qualquer
atividade independente da natureza seja ela industrial, comercial, residencial,
educacional, de entretenimento, hospitalar, local público, existe a necessidade de
implantação de um PAE, difundindo assim a cultura da segurança e da prevenção
de danos.
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Anexo A – Quadro 22 - Alguns dos principais acidentes ambientais com
substâncias químicas
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O Quadro 22 apresenta alguns dos principais acidentes ambientais com substâncias
químicas.
Data

Local

Substância

06/12/1917

Halifax, Nova
Escócia

Explosivos
militares

19/01/1917

Silverton, Reino
Unido

TNT

1917

Morgan, NJ

1921

Oppau, Alemanha

1926

EUA

Trinitritoluol

1926

EUA

Cloro

Nitrato de
amônia
Nitrato e sulfato
de amônia

Nitrogênio,
monóxido e
dióxido de
carbono
Fluoreto de
hidrogênio, ácido
e dióxido
sulfúrico

1929

EUA

1930

Luttich,Bélgica

1933

Neunkirchen,
Alemanha

Gás de coqueria

1934

China

Gás

1935

Alemanha

Dinitrotoluol

1939

Zamesti,Romênia

Cloro

1942

Tessenderloo,
Bélgica

Nitrato de
amônia

1943

Alemanha

Butadieno e
butileno

1944

EUA

GLN

14/04/1944

Bombaí, Índia

Munição

20/10/1944

Cleveland, Ohio

GLP

27/11/1944

Fauld, Reino Unido

Munição

16/04/1947

Cidade do Texas,
Texas

Nitrato de
amônia

Tipo de
acidente
Explosão de
navio - munições
militares
Explosão de
TNTem navio
Explosão
Explosão em
fábrica de anilina
Explosão em
depósito de
munições
Vazamento de
tanque

Mortes
1963
69
64
561
21
40

Incêndio com
gases tóxicos
em hospital

119

Gases tóxicos
na atmosfera

92

Explosão em
fundição
Incêndio em
gasômetro
Exposão em
fábrica de
explosivos
Vazamento em
indústria química
Explosão
Explosão de
caminhão em
indústria química
Explosão de
nuvem de gás
Explosão de
navio
Incêndio em
estocagem de
GLP
Explosão em
estocagem
Explosão de 2
navios

65
42
82
60
>100
60-80
130
57
128
68
552
(continua)
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Data

Local

Substância

1947

França

Nitrato de
amônia

28/07/1948

Ludwigshafen,
Alemanha

1948

Alemanha

1950

México

1956

Cali, Colômbia

1966

França

1968

Alemanha

1968

Japão

1970

Japão

1972

EUA

1972

Japão

1972

Brasil

1973

EUA

1974

Flixborough,
Inglaterra

1974

Pitesti, Romênia

1976
1976

Finlândia
Seveso, Itália

1977

Coréia do Sul

11/07/1978

San Carlos,
Espanha

15/07/1978

Xilatopic, México

1978

México

1978
1979

URSS

1979

Irlanda

Tipo de
acidente

Explosão de
navio
Explosão de
Dimetil éter
trem de carga
Explosão em
Poeira de carvão
metalúrgica
Sulfeto de
Vazamento em
hidrogênio
fábrica
dinamite
Explosão
Propano e
Explosão em
butano
refinaria
Explosão em
Cloreto de vinila
indústria química
Contaminação
cádmio
de água por uma
fundição
gás
explosão
Explosão de
Propano
coqueria
Vazamento de
desconhecido
seis indústrias
Propano e
Explosão em
butano
refinaria
Incêndio em
GLP
tanque
Vazamento
seguido de
ciclohexano
explosão em
indústria química
Explosão de
etileno
planta de etileno
explosivos
Explosão
triclorofenol
Explosão
Explosão de
explosivos
trem
Acidente de
Carbamide
transporte
propileno
rodoviário
Butano
Explosão
Explosão de
Gás
gasoduto
Explosão de um
GLP
vagão tanque
Produtos
Acidente em
químicos
fabrica
diversos
Explosão
de
Óleo
tanque de óleo

Mortes
21
207
50
22
1200
21
24
100
92
21
76
38
40

28

100
43
400
56
216
100
58
25
300
50
(continua)
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Data

Local

Substância

1979

Turquia

Óleo

1979

China

Óleo

1979
1980
18/08/1980
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
19/12/1982
1983
24/02/1984
1984
19/11/1984
03/12/1984
1984
1984
1984
28/04/1986

Tipo de
acidente
Explosão de
transporte
marítimo
Naufrágio de um
navio de óleo

Explosão e
incêndio em
tanque
Explosão em
Índia
Explosivos
duas fábricas
Explosão em
Gach Saran,Irã
Nitroglicerina
depósito de
explosivos
Espanha
explosivos
Explosão
Explosão de
Tailândia
explosivos
armamentos
Venezuela
hidrocarbonetos
Explosão
Descarrilamento
México
Cloro
de trem
Naufrágio em
Canadá
Óleo
navio de óleo
Incêndio em
EUA
Óleo
navio de óleo
Naufrágio em
Noruega
Óleo
navio de óleo
Espanha
Explosivos
Explosão
Tailândia
Explosivos
Explosão
Caracas,Venezuela hidrocarbonetos
Explosão
Explosão de
Brasil
Diesel e gasolina
trem
Brasil – Vila Socó
Petróleo
Incêndio
Explosão em
Brasil
Petróleo
plataforma de
Petróleo
Explosão de
Cidade do México
GLP
reservatório
Vazamento em
Bhopal, Índia
Metil-isocianato
indústria química
Explosão em
Paquistão
Gás natural
gasoduto
Explosão em
Romênia
fábrica
Transporte
Índia
Petróleo
rodoviário
Material
Explosão de
Chernobyl, Ucrânia
radioativo
usina nuclear
EUA

Óleo cru

Mortes
55

72

32
40+80
80
51
54
145
28
84
51
123
51
54
145
45
508
40
550
>2500
60
100
60
7000
(continua)
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Data

Local

Substância

Tipo de
acidente

Mortes

Contaminação
Incêndio em
do Rio Reno
01/11/1986
Basiléia, Suíça
Produto químico estocagem de
220 ton enguias
produto químico
mortas
Explosão de
04/06/1988
Arzamas, USSR
Explosivos
73
estação de trem
Explosão da
Mar do Norte,
06/07/1988
Gás
167
plataforma Piper
Reino Unido
alpha
Vazamento de
400.000 ton de
navio de
vazamento
24/03/1989
Alasca, USA
Petróleo
petróleo – Exxon
100 mil aves
Valdez
mortas
Explosão de
gasoduto atingiu
03/06/1989
Ufa, USSR
GNL
645
dois trens de
passageiros
Incêndio de
24/09/1989
Bangkok, Tailândia
GLP
168
caminhão
tanque
Explosão em
16/10/1992
Sodegaura, Japão
Hidrogênio
10
refinaria
Incêndio
Diesel de
02/11/1994
Dronka, Egito
estocagem de
~410
aviação
combustível.
Incêndio em
08/09/1998
Araras, Brasil
Gasolina, diesel
caminhão
55
tanque
Túnel Mont Blanc,
Margarina e
Explosão de
24/03/1999
35
Itália-França
farinha
caminhão
Nitrato de
Explosão em
21/09/2001
Toulosse, França
29
amônia
refinaria
Quadro 22 - Alguns dos principais acidentes ambientais com substâncias químicas
Fontes: Adaptado pela autora com dados de Lees (1996); Passos (2002); Issa (2003);
Freitas et al. (2000)

