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RESUMO

Este estudo apresenta a análise de risco de processo no cenário de
reação descontrolada inerente ao processo de polimerização para fabricação de
resina fenólica tipo Resol. O cenário mais crítico do processo é desencadeado pela
reação descontrolada causando aumento de pressão e temperatura interna com
potencial de explosão do reator podendo gerar fatalidades e danos materiais. A
mistura reacional de fenol-formaldeído em meio aquoso alcalino é uma reação
exotérmica e de grande potencial energético, que deve ministrado controlando vazão
de adição das matérias primas bem como controlando a temperatura de reação.
Neste estudo é possível compreender que a influência da proporção molar de
formaldeído para o fenol é bastante importante para a caracterização da severidade
e da criticidade do cenário, pois o acúmulo de formaldeído em relação ao fenol está
diretamente ligado ao aumento de temperatura adiabático durante a reação
descontrolada. No entanto, é importante garantir o funcionamento das barreiras de
proteção, principalmente do dispositivo de segurança, pois os efeitos da reação
descontrolada podem ser destruidores dependendo da construção do equipamento
utilizado.
Palavras Chaves: análise de risco; reação descontrolada; resina fenólica
Resol.

ABSTRACT
Process risk analysis of the exothermic reaction of phenolic resin Resol type
This study presents the process risk analysis of uncontrolled reaction
scenario inherent to the polymerization process for phenolic resin type Resol
production.
The most critical scenario of the process is triggered by uncontrolled reaction
causing an increase of internal pressure and temperature with potential of explosion
of the reactor being able to generate fatalities and material damages. The reaction
mixture of phenol-formaldehyde in alkaline aqueous medium is an exothermic
reaction with high energy potential, which should be ministered by controlling the
addition of the raw materials as well as by controlling the reaction temperature. In this
study it is possible to understand that the influence of the molar ratio of formaldehyde
to phenol is very important for the characterization of the severity and the criticality of
the scenario, since the accumulation of formaldehyde in relation to phenol is directly
related to the increase of adiabatic temperature during the reaction out of control.
However, it is important to ensure the operation of the protection barriers, especially
the safety device, since the effects of uncontrolled reaction can be destructive
depending on the construction of the equipment used.
Keywords: risk analysis; Uncontrolled reaction; Phenolic resin Resol..
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1 INTRODUÇÃO
A reação de polimerização para formação da resina fenólica é exotérmica e,
em certas circunstâncias, pode gerar calor abruptamente e se tornar incontrolável
(KUMPINSKY, 1994). Nos Estados Unidos entre 1989 e 1997 ocorreram 7 incidentes
envolvendo reações envolvendo fenol e formaldeído em diversas empresas (EPA,
1999).
A resina fenólica do tipo Resol é obtida a partir de uma reação de
polimerização entre fenol e formaldeído em meio catalítico básico e com excesso
molar de formaldeído. O formaldeído é adicionado na posição orto do fenol formando
pontes de metileno, éter dimetileno e grupo metilol. A resina fenólica tipo Novolaca é
obtida a partir de uma reação de polimerização de fenol e formaldeído em meio
catalítico ácido e com excesso molar de fenol, formando pontes de éter metileno e
dimetileno e grupo metilol (Maciel et al.,1984 apud KUMPINSKY, 1994; PILATO et al.,
2010).
A maioria das substâncias formadas a partir de polimerização são estáveis sob
condições normais ou com um inibidor adicionado, mas podem energeticamente
iniciar a auto-reação, isto é, uma reação capaz de proporcionar energia para si
mesma e que pode alcançar o estágio de decomposição da matéria a partir de uma
entrada de energia em forma térmica, mecânica ou outro tipo de energia suficiente
para superar a barreira de energia de ativação, conforme prevista em sua respectiva
cinética de reação. A taxa de auto-reação dessas substâncias pode variar de forma
lenta e imperceptível, para uma forma violenta e explosiva, susceptível de se tornar
descontrolada se a reação é exotérmica ou auto-catalítica (CROWL et al., 2008).
Considerações gerais para evitar uma reação descontrolada com substâncias
auto-reativas incluem conhecer os mecanismos que farão iniciar uma auto-reação,
adicionar diluentes ou inibidores sempre que possível para aumentar as fronteiras do
início da auto-reação, bem como ter controles instrumentados confiáveis e sistemas
de segurança de último recurso para detectar e prevenir uma condição que iniciaria a
auto-reação (CROWL et al., 2008). Para facilitar o gerenciamento dos riscos de
processos em geral, como exemplo o processo de polimerização, um grupo
multidisciplinar de profissionais reúnem informações sobre o processo, a reação e os
equipamentos envolvidos para compor um estudo de análise de risco de processo
baseado em uma metodologia pré-definida que orienta o raciocínio à criar cenários
com causa e efeito de um perigo específico, tal como o perigo da reação
descontrolada. Criado o cenário, é realizado a avaliação do risco a partir de critérios
de severidade dos efeitos e critérios de probabilidade deste cenário acontecer para
posicionar em uma matriz de risco onde é possível caracterizar se o risco é aceitável
ou não. Caso o cenário não for aceitável, é obrigatório recomendar medidas de
prevenção e contenção do risco.
Conhecer os danos que são pertinentes aos efeitos da explosão de um reator
no cenário de uma reação descontrolada, auxilia a avaliação de severidade do risco.
Geralmente essa modelagem é associado ao estudo de análise de risco de processo
e é requisito formal para instalações de armazenagem de produtos perigosos, tal
como requisitado pela norma técnica P4.261, Risco de Acidente de Origem
Tecnológica - Método para decisão e termos, regida pela CETESB - Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (2014). Mas, também pode ser aplicado à estudos
de processo de fabricação para auxiliar o conhecimento dos efeitos do processo em
questão.
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Para o desenvolvimento da análise térmica da reação dados específicos como
dados de entalpia e temperatura de início de reação descontrolada são necessários.
Esses dados são obtidos através de literatura ou realização de ensaios laboratoriais
em calorímetros, por exemplo a Calorímetro Exploratório Diferencial – DSC.
Dados técnicos de equipamento e processo também são essenciais para o
desenvolvimento de uma análise de risco precisa e assim, implantar medidas de
prevenção e contenção de riscos para tornar o processo seguro.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral

Analisar o risco pertinente à reação descontrolada na fabricação da resina
fenólica tipo Resol, desencadeada pela mistura reacional de fenol-formaldeído em
meio aquoso e acelerador de reação, isto é, dimensionar a severidade e a
probabilidade do cenário de risco.
2.2 Objetivos Específicos

Determinar o aumento de temperatura adiabática, isto é, o aumento de
temperatura espontâneo da reação sem troca de calor com a vizinhança, para reação
de Resol na proporção molar de formaldeído para fenol (F/P) de 1,297 a 2,597 em
intervalos de 0,1 a fim de conhecer a grandeza do aumento de pressão e temperatura
em diferentes proporções de F/P, comparar seus resultados e correlacionar as
características da resultantes da reação com a variação de 1 a 5 bar na pressão de
alívio do dispositivo de segurança do reator.
Identificar temperatura máxima, isto é, a temperatura que a massa reacional irá
alcançar até o dispositivo de segurança aliviar a pressão interna do reator, em
condição adiabática, e o dimensionamento do volume de vapor gerado, a extensão
que o vapor pode alcançar após o alívio de pressão pelo dispositivo de segurança,
bem como a pressão que irá gerar no reator caso o dispositivo de segurança não
funcione e identificar a correlação entre os parâmetros apontados.
Avaliar a severidade, isto é, a criticidade dos danos potenciais do risco, e
probabilidade, isto é, frequência de ocorrência do evento num período de um ano, do
cenário de risco de reação descontrolada e recomendar medidas de segurança para a
prevenção das consequências e redução da probabilidade de ocorrência.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Resinas fenólicas
Os polímeros obtidos pela reação entre fenol e formol foram, de certo modo, os
primeiros materiais genuinamente sintéticos conhecidos desde a sua produção inicial
em 1912 (MILES; BRISTON, 1965). Estas resinas foram desenvolvidas rapidamente e
alcançaram importância industrial em todos os países para um grande número de
aplicações no início do século XX, e substituiu principalmente a goma laca nas
formulações de moldagem.
Inúmeros trabalhos de estudo sobre a reação de resinas fenólicas já foram
elaborados visto que os primeiros registros sobre resina fenólica é datada em 1870,
quando Baeyer estudou a reação de fenol com certos aldeídos em busca de produtos
puros ou de composição definida (BORGES, 2004; LEMON et al., 1990; LUCCHINI,
2008; MILES; BRISTON, 1965). O know-how da formulação é divulgado em 1909 por
L. H. Baekeland que foi o responsável pelo sucesso prático da reação fenol-formol e
que registrou uma série de artigos e patentes neste assunto no período de 1905 e
1910, abordando principalmente a maneira de controlar a reação, ajustando a
proporção entre as matérias primas.
A obtenção de resinas líquidas ou sólidas de fenol (P) e formaldeído (F)
consiste fundamentalmente no aquecimento dos reagentes até a condensação
polimérica, que pode ser acelerada por acelerador de reação ácidos ou básicos,
formando respectivamente, Novolaca ou Resol (Figura 1). Entretanto, nos dois casos
a reação fundamental é ação direta entre fenol e formol para a obtenção de álcoois
o-hidroxibenzílicos (LEMON et al., 1990; MILES; BRISTON, 1965; PILATO et al.,
2010; PLENCO, 2015).
Figura 1 - Reação resumida de Resol e Novolaca no período de condensação.

Fonte: PILATO et al.,2010
A preocupação com o risco de reação descontrolada na formação de resinas
fenólica já foi demonstrada por Kumpinsky (1994). Em seu trabalho, ele apresentou
experimentos , monitorados pelo software Reactive System Screening Tool (RSST)
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explorando diferentes taxas de auto-aquecimento da reação do Resol em função de
diferentes condições de temperatura de processo, demonstrando que o
dimensionamento de um dispositivo de segurança para o pior cenário pode ser
impraticável, pois o diâmetro pode ser maior do que a boca de visita do reator, e que,
portanto, é importante ter controles e procedimentos suficientes para prevenir a
reação descontrolada.
Holopainen et al. (1997), estudaram os efeitos da variação da proporção molar
entre formaldeído (F) e fenol (P) na reação de condensação do polímero,
demonstrando em análises de DSC que o aumento de F/P leva ao aumento do pico
de temperatura gerada pela reação.
Pierre (2006) desenvolveu aspectos teóricos para a modelagem, controle e
diagnóstico de falha de um reator batelada em processo para produção de Resol,
considerando principalmente o controle de temperatura.
4.2 Resinas fenólicas do tipo Resol
As resinas fenólicas podem ser classificadas de uma maneira bastante geral
em: resinas mono-componente e resinas bi-componente. Para a proporção molar
entre fenol-formol de 1:1 ou maior (isto é, excesso molar de formol) reagida no meio
alcalino tal como hidróxido de amônia ou hidróxido de sódio formar-se-á a resina
mono componente, conhecida como Resol (PIERRI, 2006; PILATO et al., 2010).
Em solução aquosa alcalina, o fenol e o formaldeído (Figura 2) tornam-se
compostos reativos, respectivamente, fenolite e metileno glicol (Figura 3):
Figura 2 - Estrutura química do Fenol (a) e do Formaldeído (b)

Fonte: PIERRI, 2006
Figura 3 - Formação dos compostos reativos do fenol (a) e do formaldeído (b)

Fonte: PIERRI, 2006
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O fenol apresenta três posições reativas, duas alocadas na posição -orto e
uma na posição -para (Figura 4), isso é caracteriza a diferença de reatividade. O
formaldeído na forma de metileno glicol possui duas posições reativas (PIERRI, 2006;
PILATO et al., 2010).
Figura 4 - Posições reativas no anel de fenol.

Fonte: PIERRI, 2006
A reação para produção de resina fenólica acontece em duas etapas (PIERRI,
2006; PILATO et al., 2010):
1ª etapa – Adição: o formaldeído reage com as posições reativas do anel de
fenol e produz metilolfenólico, na qual o hidrogênio do fenol é substituído por um
grupo metilol (CH2OH).
2ª etapa – Condensação: os metilolfenólicos condensam ou com outros grupos
metilol para formar ligações de éter ou, mais comumente, com outras posições
reativas disponíveis do anel de fenol para formar pontes de metileno.
A reação de adição inicial de formaldeído com fenol é mais rápida do que a
reação seguinte de condensação, por isso a presença de metilolfenol é inicialmente
predominante como composto intermediário. A reação de adição pode ser
apresentada como na Figura 5. Durante esta fase a mistura de fenol, formol e cinco
diferente metilolfenóis (monômeros) estão presentes. A seguir, as notações E1 e E2
serão usados para fenol e formaldeído, respectivamente, e as notações Ei (i=3...7)
serão usados para o metilolfenol.
Figura 5 - Reação de adição formando metilolfenólico em meio alcalino.

Fonte: PIERRI, 2006
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Durante a fase de condensação o metilolfenol reage ou com outro metilolfenol
ou com o fenol, e os produtos são caracterizados pela presença de dois anéis de
fenol (dímeros). Exemplos possíveis de condensação são mostrados na Figura 6.
Figura 6 - Exemplo da reação de condensação possível. (a) condensação de dois
metilol; (b) condensação de metilol com posição livre de fenol.

Fonte: PIERRI, 2006
Os dímeros obtidos podem ser diferentes tanto pelo número de grupos metilol
quanto pelo posicionamento desses grupos. Estes compostos podem reagir tanto com
formaldeído para formar dímeros com estruturas diferentes (adição de reação),
quanto com outros dímeros ou metilolfenólicos para obter compostos caracterizados
por três anéis de fenol (trímeros). Desta forma é possível obter cadeias ainda maiores
(polímeros). (PIERRI, 2006)
A característica do Resol é que, por aquecimento ocorre a cura das moléculas
entre si, dando lugar a moléculas mais complexas sem a ação de endurecedores
(LEMON et al., 1990; MILES; BRISTON, 1965; PLENCO, 2015).
A fabricação de resina Resol possibilita a polimerização até o ponto desejado
através da destilação do excesso de água e/ou do resfriamento abrupto pela camisa
do reator. Como a reação da resina Resol continua em temperatura ambiente, mesmo
que em taxas muito menores do que durante a fabricação, a resina apresenta
limitação no tempo de validade em prateleira dependendo das carácteristicas da
resina e das condições de armazenagem (PLENCO, 2015).
4.3 Resinas fenólicas tipo Novolaca
Na reação de fenol-formol com excesso de fenol e um acelerador de reação
ácido (Figura 7) obtém-se resina bi-componente chamada de Novolaca a partir da
forma reativa do formol (metileno glicol – Figura 3b), sendo a primeira etapa da
reação a formação do metilolfenólico, isto é, reação de adição. Nesta resina não
existe grupo de metilol reativo e a reação de cura necessita de um endurecedor,
hexametilenotetramina ou paraformaldeído, para liberar mais formol e obter resinas
insolúveis e infusíveis (LEMON et al., 1990; MILES; BRISTON, 1965). A cura final
pelo calor é considerada como sendo uma segunda etapa do processo de
condensação.
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Figura 7 - Reação de adição para formação de metilolfenólico

Fonte:PLENCO, 2015
A reação continua com o fenol adicional e a retirada de água (Figura 8):
Figura 8 - Reação de condensação sem grupo metilol reativo.

Fonte: PIERRI, 2006
A reação cria uma ponte de metileno em qualquer posição, -orto ou –para, dos
anéis aromáticos fenólicos. A "regra de ouro" é que a posição -para é
aproximadamente duas vezes mais reativa do que a posição -orto, no entanto, há
duas vezes mais metileno para posição -orto (duas por molécula de fenol), portanto,
as frações de pontes -orto-orto, -para-para e -orto-para são aproximadamente iguais
(PLENCO, 2015).
Ramificação acontece porque reação pode ocorrer em qualquer uma das três
posições do anel. À medida que a reação prossegue, as orientações e ramificações
aleatórias resultam rapidamente numa mistura extremamente complexa de polímeros
com diferentes tamanhos e estruturas. A reação é interrompida quando o reagente
formaldeído esgota, deixando muitas vezes até 10 % do fenol não reagido. A
destilação da resina condensada durante a fabricação remove o excesso de fenol e
água (PLENCO, 2015).
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4.4 Aplicação das resinas fenólicas
Aproximadamente 75 % da produção mundial de polímeros fenol-formaldeído
são consumidos em três áreas:
 Indústria madeireira;
 Isolamento térmico;
 Automotivo (pastilha de freio)
 Compostos de moldagem.
Os outros 25 % abrangem o mercado de laminados, rebolos, compostos de
borracha, filtros e separadores, aglomeração de feltro, material de fricção,
aglomeração de areia de fundição, laminados elétricos, espuma decorativa, refratários
e cerâmicas (LUCCHINI, 2008).
Apresentam cor que varia desde âmbar muito pálido até o marrom escuro e
pode ser transparente ou translúcida. A Novoloca apresenta aspecto sólido e
quebradiça e o Resol é líquido e têm viscosidade variada desde a viscosidade
próxima da água até semelhante ao do melaço. As propriedades físicas variam de
acordo com a carga usada, e após a cura são praticamente insolúveis em solventes
comuns, como óleos quentes, ácidos e sais em soluções aquosas, mas se deixam
inchar levemente por álcoois, água e ácidos e álcalis diluídos. São decompostas pela
ação de ácidos oxidantes e álcalis quentes (MILES; BRISTON, 1965).
4.5 Acidentes Industriais envolvendo reação exotérmica
Reações exotérmicas podem desencadear uma reação descontrolada, isto é,
uma reação em que a taxa de calor gerado é superior à capacidade de resfriamento
do reator. A falta de um sistema de resfriamento adequado habilita o início do autoaquecimento da reação, o que leva ao aquecimento exponencial da massa reacional,
observado pelo aumento de temperatura. Quando a temperatura da reação atinge a
temperatura de ebulição de algum componente da mistura, inicia-se a evaporação do
mesmo, sem efetiva condensação, e pode ser observado também o aumento de
pressão no reator. Neste caso, a pressão deve ser aliviada para um local seguro por
um dispositivo de segurança com dimensionamento adequado para que a vazão de
saída dos vapores/massa reacional seja suficiente para aliviar a pressão do reator
rapidamente, do contrário, o alivio da pressão será realizado através dos pontos mais
frágeis do equipamento, tais como visores, juntas, e outros, ou então, o alívio de
pressão
será
dado
pela
explosão
do
equipamento.
O risco de uma reação exotérmica idealizada pela breve descrição acima serve
para introduzir a preocupação em implementar medidas de prevenção, medidas de
detecção e medidas de mitigação de riscos, e que só podem ser bem definidas
através de uma análise de risco. Para melhor representar as consequências dos
riscos de uma reação exotérmica descontrolada seguem, nos itens 3.2.1 e 3.2.2, dois
relatos de acidentes industriais recentes, evidenciando que ainda nos tempos
recentes a qualidade da segurança industrial praticada no quesito segurança de
processos é bastante questionável, isto é, se ainda ocorrem acidentes de processo,
isso quer dizer que as instalações industriais ainda não são seguras? Pois bem,
como é possível ter uma instalação segura sem reconhecer sua vulnerabilidade?
Entende-se por vulnerabilidade os perigos inerentes à substância química, perigos
inerentes da reação química, perigos inerentes de incompatibilidade de materiais,
probabilidade de falha humana, probabilidade de falha mecânica, probabilidade de
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falha de malhas de controle automático, entre outras falhas. Portanto, para se ter uma
instalação segura é necessário reconhecer as vulnerabilidades, assumir que falhas
podem acontecer, e identificar quais as falhas podem desencadear cenários de riscos
inaceitáveis para então definir as camadas de proteção (prevenção, detecção,
mitigação e emergências).
Contudo cada camada de proteção implica em um custo, e os recursos em
muitos casos são limitados devendo-se então priorizar as medidas para cenários de
riscos mais críticos e mais prováveis de acontecer. E em alguns casos, a criticidade
do cenário pode necessitar de melhor certeza sendo aplicável estudos quantitativos
de riscos mais elaborados demonstrando a abrangência das respectivas
consequências para então identificar e justificar a implementação de melhores
camadas de proteções.
4.6 O caso de Synthron, 2006
A CSB (2007) apresentou o estudo de caso de um acidente industrial
envolvendo uma reação química descontrolada seguida de incêndio e explosão da
nuvem de vapor formada, causando uma fatalidade e ferindo 14 pessoas, ocorrido
nas instalações da organização Synthron, LLC, localizado em Morganton, Carolina do
Norte, EUA em 31 de Janeiro de 2006. A explosão destruiu a instalação e danificou
estruturas da comunidade vizinha.
A empresa fabricava diversos revestimentos em pó e aditivos para pintura por
polimerização de monômeros acrílicos em um reator de 1500 litros. A empresa
recebeu uma ordem para adicionar mais aditivo do que o normal numa receita de
produção. Os gerentes recalcularam a formulção para produzir uma quantidade maior
do polímero e foi adicionado a quantidade total de monômero necessário para iniciar
a carga no reator. Esta mudança aumentou mais que o dobro a taxa de liberação de
energia dentro do reator, excedendo a capacidade de resfriamento do condensador
do reator, possibilitando a reação descontrolada.
A pressão do reator aumentou rapidamente. Os vapores do solvente foram
ventilados do reator pela boca de visita e formou uma nuvem dentro do prédio da
instalação. Os vapores encontraram uma fonte de ignição e a explosão resultou na
fatalidade de um trabalhador e feriu quatorze pessoas. A explosão destruiu a
instalação (Figura 9) e danificou estruturas fora do site (CSB, 2007).
Figura 9 - Instalações de Synthron depois da explosão

Fonte: CSB, 2007
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A CSB (2007) identificou que o reator não tinha garantias básicas para
prevenir. Identificar reações com potencial de descontrole de temperatura em uma
análise de perigo e implantar medidas para eliminação e mitigação de risco são
práticas essenciais de gerenciamento de segurança, que no caso não eram seguidas.
4.7 O caso de Georgia Pacific Resin, 1997
A planta de Georgia Pacific Resin, em Columbus, Ohio teve uma reação
descontrolada devido uma reação de polimerização de fenol-formaldeído na data de
10 de setembro de 1997 (EPA, 1999), ocasionando a explosão do reator e deixando
uma fatalidade, quatro operadores e três bombeiros feridos.
Foi relatado que a explosão pode ser sentida pelo menos 3,2km até
possivelmente 11,27 km de distância do local da ocorrência. De acordo com notícias
e relatórios da época, a explosão danificou amplamente a planta. O noticiário local
informou que uma escola profissional, várias casas e empresas dentro de um raio de
1,21km foram evacuados como medida de precaução (Dispatch, September 11, 1997
apud EPA, 1999).
A empresa fabricava a resina fenólica em um reator de 8.000 litros, quando o
acidente ocorreu. Um operador carregou as matérias-primas e o acelerador de reação
no reator e alinhou o vapor para aquecer o conteúdo. Um alarme de alta temperatura
soou e o operador fechou o vapor. Um pouco depois, houve uma grande explosão de
alto valor energético, capaz de separar a cúpula do reator do corpo do reator. A
cúpula foi arremessada a 121m de distância, o corpo do reator se dividiu e desenrolou
atingindo contra outro vaso. Um tanque próximo foi destruído e outro reator foi
parcialmente danificado.
A investigação do acidente revelou que a explosão do reator foi causada por
uma pressão excessiva gerada pela reação descontrolada. A reação descontrolada
foi desencadeada quando, ao contrário do procedimento operacional padrão, todas as
matérias-primas e o catalisador carregados no reator de uma só vez seguido da
adição de calor. Sob as condições de descontrole de reação, o calor gerado excedeu
a capacidade de resfriamento do sistema e a pressão gerada não pode ser ventilada
através do sistema de alívio de emergência fazendo com que o reator explodisse.
A razão principal para este acidente foi a falta de controles administrativos para
garantir que o procedimento operacional padrão seja utilizado de forma adequada e a
falta de operadores treinados. As outras causas foram a má compreensão da reação
química, uma inadequada análise de risco, e nenhum controle de prevenção para
evitar reações descontroladas. Este estudo de caso apresentado pelo EPA(1999)
também resumiu sete acidentes semelhantes com reações de fenol-formaldeído,
durante um período de 9 anos, entre 1988 e 1997.
4.8 Segurança de processos industriais
Nas indústrias químicas é inerente a presença de condições e substâncias
perigosas. O desafio para segurança de processos é desenvolver técnicas para
identificar e controlar eficazmente os perigos.
Atualmente num contexto de alta competitividade e sustentabilidade, um
acidente de grandes proporções pode inviabilizar a continuidade das operações de
uma empresa, assim, processos mais seguros são exigidos pela comunidade e os
órgãos governamentais. Em meio a este cenário, o emprego de novas tecnologias e a
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gestão adequada do capital humano são fundamentais, fazendo com que a
segurança de processos seja discutida cada vez mais pela alta administração das
empresas, tanto pela preocupação de manter a integridade da empresa como
também pelos requisitos regulamentados e normativos (FUNDAÇÃO VANZOLINI,
2014).
Os regulamentos e normas que abrangem o gerenciamento de risco são
ministrados de formas diferentes no mundo (Tabela 1), de forma que atualmente são
compartilhadas para melhor distribuição do conhecimento sobre segurança de
processos, sendo possível obter informações específicas no banco de dados do site
de cada órgão regulamentador.
Tabela 1 - Diretrizes de segurança e suas origens
Local

Ano de
Bibliografia
criação

Regulamento

Diretrizes

OSHA Occupational
Safety & Health
Administration

Process Safety
Management - 29 CFR 1970
1910.119

OSHA site (2015)

API - American
Petroleum
Institute

Process Safety
Standards - RP751;
RP752; RP-753; RP
754; RP 755

1919

About API (2015)

NFPA codes and
standarts

1896

List of NFPA codes &
standards (2015)

Estados
Unidos NFPA - National
Fire Protection
Association
EPA - United
States
Environmental
Protection
Agency

Oil and Gas Extraction
1970
Sector - NAICS 211

EMA - European
Risk Management
Medicines
Plan (RMP);
Agency
HSE - Health
and Safety
Regulation
Reino
Unido

Legislação da
União Europeia

1965

Control of Industrial
Major Accident
1974
Hazards Regulations
(CIMAH)
Sistema Mundial
Harmonizado de
Classificação e
2008
Rotulagem de
Produtos Químicos
(GHS)
REACH -Regulamento
relativo ao Registro,
Avaliação, Autorização 2007
e Restrição dos
Produtos Químicos

Oil and Gas Extraction
Sector - NAICS 211
(2015)
European Medicines
Agency Pharmacovigilance Risk-management
plans (2015)
HSE site (2015)

Comissão Europeia
(2015)

REACH ( 2015)
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Brasil

ABIQUIM Associação
Brasileira das
Indústrias
Químicas
MTE - Ministério
do Trabalho e
Emprego
ABNT Associação
Brasileira de
Normas
Técnicas
IBAMA - Instituto
Brasileiro do
Meio Ambiente e
dos Recursos
Naturais
CETESB Companhia
Ambiental do
Estado de São
Paulo

Equipamento
destinado a ser
utilizado em
Atmosferas
Potencialmente
Explosivas (ATEX)

2003

ATEX site (2015)

Atuação Responsável

1964

Abiquim - Missão e
Visão (2015)

NR - Normas
Regulamentadoras

1978

NBR - Normas
Brasileiras
ISO - Organização
Internacional para
Padronização
Leis federais e
estaduais

Leis estaduais

1940

Normas
Regulamentadoras
(2015)
ABNT - Normalização
(2015)

1946

ABNT - Normas ISO e
IEC Publicadas (2015)

1989

IBAMA - Instituto
Brasileiro do Meio
Ambiente e dos
Recursos Naturais
Renováveis (2015)

1968

Legislação | CETESB Companhia Ambiental
do Estado de São
Paulo (2015)

IMO IMDG - International
International
International Maritime
Maritime Dangerous
Global
1959
Maritime
Organization (2015)
Goods Code
Organization
Fonte: Elaborado pela autora com base nas referências consultadas.
Um importante requisito para a segurança de processos industriais é realizar o
estudo de análise de risco de processos para a identificação de perigos – perigos não
identificados não podem ser estudados (CCPS, 1992). Uma análise de risco
sistemática e eficiente, precedida pelo empenho de identificação de perigos pode
aumentar a confiança da gerência em sua habilidade de gerenciar riscos de suas
instalações.
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4.9 Calor de reação
A energia não pode ser criada ou destruída mas sim convertida de uma forma
para outra (CARSON; MUMFORD, 2002). Durante a reação química, a energia pode
ser absorvida ou liberada. Se a energia liberada for calor e a reação é realizada com
pressão constante, essa energia é denominada entalpia e denotado por H. A
mudança de energia dos reagentes para formação do produto é denotado por ∆Hᵣ.
Portanto, a entalpia é [1]:
[1]
Sendo o resultado de ∆H < 0, a reação é exotérmica e, portanto, perde calor
para o ambiente. Quando ∆H > 0, ou seja H produto é maior que H reagente, a reação
é endotérmica (CARSON; MUMFORD, 2002; LEIB; PEREIRA, 2008; PIZZI; MITTAL;
MOYERS, 2003; STOESSEL, 2008).
Os dados de entalpia de formação do produto e do reagente pode ser obtido
através da bibliografia, na forma de tabelas de propriedades termodinâmicas
(CARSON; MUMFORD, 2002; POLING; PRAUSNITZ; O’CONNELL, 2001).
Outra forma de obter a entalpia de reação é através de estudos calorimétricos,
na qual é entregue diretamente a energia específica da reação, denotado por Q’r,
(STOESSEL, 2008). Sendo este dado uma entidade específica, é possível facilmente
escalona-lo para as condições de processo pretendido. A energia específica de
reação e a entalpia molar da reação são relacionados por [2]:

[2]
Onde:
Q’ᵣ = Energia específica de reação,

C = Concentração,
ρ = Peso específico,
∆Hᵣ = Entalpia da reação,

31

4.10 Capacidade de calor (cp)
Por definição a capacidade de calor de um sistema é a quantidade de energia
requerida para incrementar a temperatura de 1 K. Para permitir cálculos e
comparações da capacidade de calor específica é mais usada. Sendo:
- Capacidade de calor liberado: cp,
- Capacidade de calor específico: c’p,
A capacidade de calor aumenta com a temperatura. Esta variação é
frequentemente escrita pela expressão polinomial [3] (equação de Virial) (STOESSEL,
2008):
[3]
Onde:
c’p = Capacidade de calor específico,
T = Temperatura, (K)
c’po = Capacidade de calor específico inicial,
a,b = primeiro e segundo coeficiente polinomial de virial
Para obter resultados precisos quando a temperatura de uma massa reacional
tende a variar amplamente, a expressão [3] é aplicável. No entanto, na fase líquida a
variação da capacidade de calor com a temperatura é pequena. Neste caso ou em
caso de dúvida, para fins de segurança, a capacidade de calor específica deve ser
aproximada para valores mais baixos. Assim, o efeito da temperatura pode ser
ignorado e, geralmente, a capacidade de calor determinada em uma temperatura
inferior é utilizada para o cálculo do aumento de temperatura adiabático (STOESSEL,
2008).
4.11 Aumento de temperatura adiabático
A energia de reação ou de decomposição é diretamente relacionada com a
severidade da reação, isto é, o potencial de destruição a partir de uma reação
descontrolada.
Quando um sistema reativo não pode trocar energia com o seu entorno,
condições adiabáticas prevalecem. Neste caso, toda a energia liberada pela reação é
utilizada para aumentar a temperatura do sistema. Assim, o aumento da temperatura
é proporcional a energia liberada. Na maioria dos casos, a ordem de grandeza da
capacidade de energia é muito difícil de dimensionar. Por isso, o aumento de
temperatura adiabático é a forma mais conveniente e, portanto, o critério mais
comumente utilizado para avaliar a gravidade de uma reação descontrolada. Ele pode
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ser calculado dividindo a energia da reação pela capacidade de calor específico [4]
(STOESSEL, 2008):

[4]
Onde:
∆Tad = Aumento de temperatura adiabático, (Kelvin)
c’p = Capacidade de calor específico,

Q’ᵣ = Energia específica de reação,

C = Concentração,
ρ = Peso específico,
∆Hᵣ = Entalpia da reação,
A equação 4 evidencia que o aumento de temperatura adiabático acontece em
função da concentração do reagente e a entalpia molar da reação. E, portanto, é
dependente das condições de processo, e da concentração da matéria prima
alimentada. Contudo, a equação 4 evidencia também que o calor específico da
reação é especialmente importante.
Portanto, a interpretação dos resultados de calorimetria deve ser sempre
realizada em conjunto com as informações das condições de processo,
especialmente as concentrações. Isto deve ser considerado quando os resultados de
experiências de calorimetria são usados para avaliar diferentes condições de
processo.
Quanto maior o aumento de temperatura adiabático, mais elevada é a
temperatura final da massa reacional caso o sistema de resfriamento falhar. Este
critério é estático no sentido de que ele dá apenas uma indicação das consequências
em potencial de uma reação, mas não há informações sobre a dinâmica da reação
descontrolada.
O aumento de temperatura da massa reacional devido a reação descontrolada
pode levar o composto a um estado mais enérgico e instável, que retorna para um
estado mais estável apenas após uma liberação de energia que pode ser difícil de
controlar, tal como acontece quando é atingida a energia de decomposição.
4.12 Taxa de aceleração da reação
A velocidade de uma reação, definida como a variação da quantidade de um
determinado componente que está sendo convertido ou produzido, numa reação
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química, por unidade de tempo, é denominada taxa de reação (AGOSTINI, 2006;
CARSON; MUMFORD, 2002; LEIB; PEREIRA, 2008). Se a taxa da reação é muito
lenta, isto pode inviabilizar a produção por questão comercial. Mas se a taxa da
reação é rápida, isso pode desencadear o runaway, que pode ser perigoso se não
controlado e causar danos, como uma explosão. A taxa da reação pode ser afetada
pela concentração dos reagentes, comprimento de onda e intensidade de luz,
tamanho da partícula de reagentes sólidos, ou com a presença de acelerador de
reações. Em alguns casos, a impureza dos reagentes pode atuar como acelerador de
reação indesejado; como alternativa, o acelerador de reação pode ser inativado por
“inibidor catalítico”. O efeito da temperatura em diferentes reações é apresentado na
Figura 10.
Figura 10 - Tipos de taxa de reação / curva de temperatura:

Fonte: CARSON; MUMFORD (2002)
a) Aumento rápido com a temperatura – característica normal;
b) Aumento devagar com a temperatura – característica de algumas
reações heterogêneas;
c) Aumento muito rápido em uma temperatura – temperatura de ignição em
uma explosão;
d) A taxa diminui em temperatura mais alta – característica de reações com
acelerador de reação;
e) A taxa diminui em temperatura intermediária, seguida de um aumento;
f) A taxa diminui devagar com a temperatura (reação endotérmica)
Para reações com baixa taxa de reação pode ser necessário aquecer ou
adicionar acelerador de reação no meio reacional para tornar o produto
economicamente viável. Para reações muito rápidas é recomendável resfriar o
recipiente da reação, ou adicionar solvente para diluir os reagentes e reduzir a
velocidade da reação em proporções de adição de matérias-primas controláveis
(CARSON; MUMFORD, 2002).
4.13 Equipamentos Calorimétricos
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Existem numerosos calorímetros disponíveis no mercado. No entanto, é
necessária uma avaliação criteriosa para a escolha do equipamento para utilização,
em função dos dados necessários para a avaliação da segurança. Estes são
essencialmente selecionados pela sua robustez. O equipamento deve ser capaz de
reproduzir as condições normais de processo para o estudo da reação desejada, e
ser capaz de enfrentar condições extremas, como durante o estudo de reações
descontroladas ou de estabilidade térmica. Vários instrumentos foram explicitamente
projetados para esses fins.
Na análise térmica da reação para produção de Resol demonstrada por Gustin
(2006;1993),os calorímetros utilizados são resumidamente apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 - Comparação de métodos calorimétricos usados em laboratórios de
segurança
Método

Princípios
de
medição
DTA – análise de Diferencial,
diferencial
fluxo ideal
térmico
Calvet (C80)
Diferencial,
fluxo ideal
ARC - calorímetro Acúmulo
de taxa de
ideal
aceleração
Dewar
Acúmulo
ideal –
Isotérmico
ou
varredura
VSP – pacote de Acúmulo
dimensionamento
de alívio

Range
aplicável
Varredura,
reação
secundária
Reação
principal e
secundária
Reação
secundária

Tamanho Range de
Sensibilidade
da
temperatura W.kg-1 a)
amostra
1 – 50 mg - 50 à 500⁰C 2 b) à 10
0,5 – 3 g

30 à 300⁰C

0,1

0,5 – 3 g

30 à 400⁰C

0,5

30 à 250⁰C

c)

Reação
100 –
principal e 1000 g
estabilidade
térmica
Reação
principal e
secundária

40 -100 g 30 à 300⁰C

0,5

a) Valores típicos.
b) Equipamento mais recente sob condições ótimas.
c) Depende do volume e da qualidade do Dewar.

Fonte: GUSTIN (1993); STOESSEL (2008)
4.14 Efeitos na pressão
O efeito destrutivo de uma reação descontrolada é sempre devido à pressão.
Além do aumento de temperatura, a reação descontrolada resulta frequentemente na
produção de moléculas pequenas (fragmentos), que são gasosos ou que apresentam
uma elevada pressão de vapor e, assim, causar um aumento de pressão.
Como as energias elevadas estão muitas vezes envolvidas em reações de
decomposição, o aumento da temperatura resulta na pirólise da mistura da reação.
Em tais casos, a instabilidade térmica é sempre acompanhada por um aumento de
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pressão e não é necessário um estudo específico do efeito da pressão. Mesmo
assim, nos primeiros estágios da reação descontrolada, o aumento de pressão pode
causar a ruptura do reator antes mesmo da reação descontrolada começar a mostrar
a aceleração. Nestes casos, pode ser necessário um estudo dos efeitos de pressão.
Se ocorre o aumento da temperatura de uma mistura em reação com compostos
voláteis, a sua pressão de vapor também pode causar um aumento de pressão.
Algumas maneiras simples para avaliar a pressão resultante são descritas a seguir
(STOESSEL, 2008).
4.15 Liberação de vapores e gás
Os gases muitas vezes se formam durante as reações de decomposição.
Dependendo das condições operacionais, os efeitos de uma liberação de gás são
diferentes. Em um recipiente fechado, o aumento da pressão pode provocar a ruptura
com a evolução de gás ou aerossol ou mesmo à explosão do recipiente. A primeira
aproximação pode estimar a pressão usando a lei do gás ideal [5](STOESSEL, 2008):

[5]
Onde:
P = pressão
n = número de mol do gás
R = constante do gás ideal
T = temperatura
V = volume
Em um recipiente aberto, a produção de gás pode resultar em evolução de
gases, líquidos ou aerossóis, que também podem ter efeitos secundários, tais como
toxicidade, queimaduras, fogo e ecológico, e até mesmo uma explosão de pó ou
vapor secundário não confinado. O volume de gás resultante pode ser estimado,
utilizando a mesma lei dos gases ideais:
[6]
Assim, a quantidade de gás a ser liberado durante a reação ou a
decomposição é um elemento importante para a avaliação da gravidade de um
incidente em potencial (STOESSEL, 2008).
4.16 Análise de crítica de reações em batelada e semi batelada
Um possível ponto de partida para estimar a segurança térmica de um
processo é a análise das propriedades perigosas de todas as substâncias envolvidas,
incluindo o solvente. Informação correspondente pode ser extraída da literatura ou a
partir de folhas de dados de segurança ou pode ser estimada a partir de estruturas
químicas. Informação em falta ou incerta deve ser completada ou verificada por meio
de testes de segurança (vide item 4.8). Depois de analisar os riscos, que são
causados pelas substâncias individuais, são analisados incompatibilidades perigosas.
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Isto é feito, vantajosamente, com uma matriz de incompatibilidade de materiais. É
muito importante, que também sejam considerados riscos que surgem a partir do
contato das substâncias químicas com peças de reatores, tais como tubos ou a
jaqueta, com fluido de resfriamento ou de aquecimento, ar, água ou umidade do ar.
(STOESSEL, 2008).
Para a análise dos riscos térmicos de uma reação desejada é primeiro
necessário conhecer se o perfil da reação é endotérmica ou exotérmica. Neste último
caso, se o resfriamento não é suficiente existe o perigo de auto-aquecimento da
massa reacional, o que pode levar a uma reação descontrolada (runaway). O impacto
de tal runaway aumenta diretamente proporcional com o potencial da reação, isto é,
com o aumento da entalpia da reação, identificado como H da reação. Este valor
importante pode ser determinado por meio de calorimetria a reação. Para reações
endotérmicas não há perigo para auto-aquecimento, mas ainda pode haver o risco de
aumento de pressão devido à formação de gás (como parte da síntese de reação a
que se destinam ou resultantes de decomposição). Além disso, a reação para
obtenção de produtos, muito frequentemente, tem alto calor de formação
(correspondentes ao fornecimento de energia durante a reação), ou seja, eles são
substâncias de alto valor energético e que podem liberar uma grande quantidade de
energia após o aquecimento inesperado. Por conseguinte, não apenas a entalpia da
reação tem de ser considerada. A estabilidade térmica de matérias primas e produto
final, bem como, de produtos intermediários deve ser considerada na avaliação
térmica. Para este último não há dados na literatura disponíveis, e, portanto, os dados
de estabilidade correspondentes têm de ser avaliados a partir de testes de segurança
(vide item 4.8). Esta é a razão, porque muitos testes de estabilidade térmica são
realizados dentro dos estudos calorimétricos da reação (STOESSEL, 2008).
A análise das reações em batelada é frequentemente complexa, uma vez que
as reações com potencial de runaway são dependentes do tempo. Isso corresponde à
energia da reação do material não reagido presente no recipiente em um determinado
momento. Esta parte é chamada de energia acumulada, e ela é sempre menor do que
toda a entalpia de reação. Do ponto de vista de segurança térmica, a energia
acumulada representa a energia potencial indesejável, tal como no caso de uma falha
no sistema de resfriamento; é esta energia química que vai levar ao aquecimento da
mistura em reação (auto-aquecimento). Se a taxa de reação é essencialmente mais
rápida do que a dosagem de um dos componentes, a reação ser feita com dosagem
controlada. Neste caso a acumulação é, por definição, praticamente zero em qualquer
momento. Por outro lado, no início da reação em batelada a acumulação é de 100 %
uma vez que todos os reagentes no reator ainda que não reagiu (STOESSEL, 2008).
Finalmente, a análise de segurança térmica do processo também deve incluir
as propriedades físicas da massa reacional (tais como, mudança de, viscosidade,
solubilidade, etc.,) e os efeitos de falhas técnicas, tais como falha de energia elétrica,
controle de temperatura irregular, entre outros (STOESSEL, 2008).
O acúmulo de energia da reação pode ser determinado por meio de
calorimetria de reação (vide item 4.1.5). Se o acúmulo de energia e a temperatura de
em que a reação alcança estabilidade térmica por um período de 24 horas
(caracterizada por TD24) são conhecidos, a criticidade da reação pode ser avaliada de
acordo com o seguinte esquema da Figura 11, Figura 12 e Tabela 3 (STOESSEL,
2008):
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Figura 11 – Classe de criticidade do cenário

Fonte: STOESSEL, 2008
Figura 12 – Cenário de falha de resfriamento

Fonte: PIERRI, 2006
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Tabela 3 – Cenários de criticidade das Figuras 11 e 12
Criticidade

Características

Após a perda do controle da síntese
de reação, o ponto de ebulição não
pode ser alcançado e a reação de
decomposição não pode ser
iniciada. Só se a massa reacional
I
for mantida durante um longo
(cenário período de tempo sob condições de
ideal)
acumulação de calor, o ponto de
ebulição pode ser alcançado e a
resfriamento por evaporação de
solvente em refluxo e também serve
como uma barreira de segurança. O
processo é termicamente seguro.
Após a perda de controle da síntese
de reação, o ponto de ebulição não
pode ser alcançado e a reação de
decomposição não pode ser
iniciado. A situação é muito
semelhante à classe I, mas, se a
massa reacional é mantida durante
mais tempo sob condições de
acumulação de calor, a reação de
II
decomposição pode ser
desencadeada e atingir o ponto de
ebulição. Neste caso, atingir o ponto
de ebulição pode ser um perigo se a
taxa de ebulição é demasiado
elevada. Se a massa reacional não
é mantida durante mais tempo sob
condições de acumulação de calor,
o processo é termicamente seguro.
Após a perda de controle da síntese
de reação, o ponto de ebulição irá
ser alcançado, mas a reação de
decomposição não pode ser
iniciado. Nesta situação, a
segurança do processo depende da
taxa de liberação de calor da
síntese de reação no ponto de
III
ebulição.

Medidas de segurança
Parte superior do formulário
Nenhuma medida especial é
necessária para esta classe de
cenário, mas a massa reacional não
deve ser mantida por mais tempo sob
condições de acumulação de calor. O
resfriamento por evaporação de
solvente em refluxo poderia servir
como uma barreira.
Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário
Nenhuma medida especial é
necessária para esta classe de
cenário, mas a massa reacional não
deve ser mantida por mais tempo sob
condições de acumulação de calor. O
resfriamento por evaporação de
solvente em refluxo poderia servir
como uma barreira.
Parte inferior do formulário

A primeira medida é a utilização do
resfriamento por evaporação de
solvente em refluxo para manter a
massa reacional sob controle. O
sistema de destilação deve ser
concebida para o efeito que tem de
funcionar, mesmo no caso de falha
dos utilitários. Um sistema de
resfriamento de backup, ou um
sistema para despejo da massa
reacional ou sistema de diluvio interno
ao reator pode também ser usado. É
claro que essas medidas devem ser
concebidas para esse fim e devem
estar prontos para funcionar
imediatamente após a falha ocorrer.
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IV

V

Após a perda de controle da síntese
de reação, o ponto de ebulição irá
ser alcançado e a reação de
decomposição pode, teoricamente,
ser iniciada. Nesta situação, a
segurança do processo depende da
taxa de liberação de calor tanto da
síntese de reação quanto da reação
de decomposição no ponto de
ebulição. O resfriamento por
evaporação do solvente em refluxo
pode servir como uma barreira de
segurança em sistemas abertos.
Após a perda de controle da síntese
de reação, a reação de
decomposição vai ser iniciada e o
ponto de ebulição será alcançado
durante o embalo térmico da reação
(runaway) da reação de
decomposição. É muito improvável
que o resfriamento por evaporação
de solvente por refluxo possa servir
como uma barreira de segurança
neste caso. A taxa de liberação de
calor de decomposição no ponto de
ebulição determina a segurança
térmica do processo. É o mais
crítico de todos os cenários.

Similares à classe III, as mesmas
medidas, mas aplica-se aqui à taxa de
liberação de calor adicional devido a
reação secundária também ser tida em
conta.

Nesta classe o ponto de ebulição é
muito improvável para servir como
uma barreira de segurança. Portanto,
apenas sistema de dilúvio ou descarga
pode ser usado como barreira de
proteção. Uma vez que na maioria dos
casos, as reações de decomposição
liberam energias muito altas. Especial
atenção deve ser dada à concepção
das medidas de segurança. Vale a
pena considerar uma concepção
alternativa do processo, a fim de
reduzir a gravidade ou, pelo menos, a
probabilidade. Como um design
alternativo, as seguintes possibilidades
podem ser consideradas: reduzir a
concentração, a mudança de batelada
para semi-batelada, optimizar as
condições de funcionamento semibatelada, a fim de minimizar a
acumulação, a mudança para uma
operação contínua, etc.

Fonte: STOESSEL, 2008
4.17 Estabilidade térmica
Para determinar se a energia térmica liberada é perigosa deve-se basear em
dados termoanalítica, como exemplo, o resultado da calorimetrio exploratório
diferencial (DSC). Se o H de decomposição do material é menor do que 100 kJ/kg, o
risco de reações de decomposição térmica é pequeno, como, por exemplo, o
aumento máximo da temperatura é menor do que 50° C, de acordo com [7]
(STOESSEL, 2008):
Tadiabático = Hdecomposição / Cp
[7]
Onde:
T = temperatura
H = Entalpia
Cp = calor específico
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Os valores típicos de Cp são:
 para a água: ~ 4 kJ/(kg*K)
 para orgânicos: ~ 2 kJ/(kg*K)
 para o ácido sulfúrico: ~ 1,3 kJ/(kg*K)
 para fenol: 1,256 kJ/(kg*K) (0 °C); 1,394 kJ/(kg*K) (20 °C); 2,244 kJ/(kg*K)
(50 °C), (CLARIANT, 2011)
 para a mistura reativa de resina fenólica: ~3,771 kJ/(kg*K), (BOOTH oth et
al., apud GUSTIN et al., 1993)
 para a mistura reativa de resina fenólica: ~2,847 kJ/(kg*K), (LEUNG et al.
apud KUMPINSKY, 1994).
Uma vez que um potencial energético perigoso tenha sido identificado, é
necessário entender se a decomposição exotérmica pode levar à auto-aquecimento
perigoso (e finalmente, causar um runaway), isto é, se a produção de calor devido à
decomposição e/ou oxidação exotérmica é maior do que a remoção de calor do
material.
À medida que a produção de calor é geralmente uma função exponencial com
a temperatura, ou seja [8]:
(q/t) decomposição = H decomposição • ko • exp (-Ea / RT)

[8]

Onde:
q = calor
t = tempo
H = entalpia
Ko = parâmetro cinéticos de um mecanismo de ordem pseudo zero (constante da taxa
de reação)
Ea = Energia de ativação
R = constante dos gases perfeitos
T = temperatura
E a remoção de calor é uma função linear da temperatura, isto é [9]:
(q / t) resfriamento = f (, cp, A, V, ) x (T - To)

[9]

Onde:
q = calor
t = tempo
 = calor de condutividade;
V = volume;
A = área da superfície;
 = densidade;
cp = calor específico;
To = temperatura ambiente;
O aumento da temperatura irá sempre resultar numa situação em que a
produção de calor domina sobre a remoção de calor, se H de decomposição não é
negligenciável (Figura 13). Existem diversos métodos de ensaio termoanalíticas
disponíveis para caracterizar a estabilidade térmica de materiais. É importante notar
que as condições de teste, como o abastecimento de oxigênio, a contenção (aberto,
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fechado), mistura forçada de misturas bifásicas etc., podem ter uma influência sobre o
resultado do teste (LEIB; PEREIRA, 2008). Cuidados devem ser tomados para que
esses parâmetros sejam escolhidos de tal modo que uma avaliação da situação da
planta seja possível.
Figura 13 – Diagrama de DSC para determinação de H de decomposição

Fonte: BENZLER, 1999
Uma primeira avaliação muito rigorosa pode ser feita com base no calorímetro
exploratório diferencial (DSC) usando a chamada temperatura de início
Tonset,dinâmica. As temperaturas de início de reação relatados por DSC são mais
elevadas do que as temperaturas de início real, de modo que o teste é principalmente
um teste de rastreio, ou seja, para identificar se existe risco de runaway ou não
(CROWL et al., 2008).
Numa situação conservadora, se a temperatura máxima à qual a substância
está exposta é menor que a temperatura de início da reação exotérmica
(Tonset,dinâmica), o risco de um auto-aquecimento perigoso em um processo de
produção é pequeno, com tudo, para armazenamento é necessário aumentar esta
margem. O teste de laboratório pode prover informação desta margem mais
específicas, e em alguns casos menores (STOESSEL, 2008).
Uma caracterização mais precisa é conseguida com ensaios isoperibólico ou
isotérmicas (STOESSEL, 2008). Formando uma série de testes em diferentes
temperaturas, as taxas de produção de calor de decomposição são tomadas a partir
do sinal máximo de DSC (Figura 14):
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Figura 14 – DSC em temperaturas diferentes
(dq/dt) [W/kg]

Fonte: STOESSEL, 2008
Estes valores são então representados graficamente contra 1/T [K] para se
obter a dependência da temperatura da taxa de produção de calor, aplicando a
equação [10] (STOESSEL, 2008):
(q / t) decomposição = f (t) = Hdec • ko • exp (-Ea / RT)
Onde:
q = calor
t = tempo
H = entalpia
ko = parâmetro cinéticos de um mecanismo de ordem pseudo zero
Ea = Energia de ativação
R = constante dos gases perfeitos
T = temperatura (K)

[10]

Desta forma, pode ser usada para calcular os parâmetros cinéticos ko e Ea de
uma reação de pseudo-ordem zero (STOESSEL, 2008). Tal ajuste, permite extrapolar
a curva de produção de calor para temperaturas (Figura 15), que não são diretamente
acessíveis com os testes de laboratório, devido à sensibilidade limitada.
Figura 15 – Perfil de produção de calor por temperatura
(dq/dt) [W/kg]

Heat production

Heat removal (e.g. from drum)

Fonte: STOESSEL, 2008
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Outra maneira de obter a dependência da temperatura da taxa de produção de
calor é a aplicação de métodos de ensaio adiabáticas (Figura 16). A dependência da
temperatura da taxa de produção de calor (q / t)decomposição = f (t) é obtido - após
algumas correções para a capacidade de calor do tubo de ensaio - o aumento de
temperatura auto-acelerada T (t) de acordo com [11] (STOESSEL, 2008):
(q / t)decomposição = (T / t) decomposição (T)  Cp
Onde:
q = calor
t = tempo
T = temperatura
Cp = calor específico

[11]

Figura 16– Dependência da temperatura da taxa de produção de calor

Fonte: STOESSEL, 2008
Como regra geral, as condições em que (q / t)decomposição<0,5W/kg são
termicamente seguras para a produção, com exceção de um estudo para
armazenamento, este valor não é válido (STOESSEL, 2008).
Numa abordagem mais específica a taxa de produção de calor é comparada
com a capacidade de remoção de calor do sistema em produção para certificar que a
capacidade de remoção de calor é maior que a capacidade de produção de calor da
reação, caso o contrário é necessário estudar formas de controlar a liberação de calor
da reação, tal como pelo controle de adição de matéria prima, por exemplo. A
capacidade de remoção de calor depende essencialmente do volume “V”, da
superfície “A”, da densidade “”, da condutividade térmica do material “mat”, e das
paredes “par”, do calor específico “Cp” e da temperatura ambiente “To”. Como
muitos destes parâmetros não são conhecidos, na prática, e como a modelação do
processo de remoção de calor é difícil, o procedimento simplificado a seguir pode ser
escolhido (STOESSEL, 2008).
Considere que uma reação de decomposição térmica vai começar bastante
lento. Sob condições críticas, o calor produzido não é removido (ou é incompleta) do
produto e, portanto, conduz a um aumento na temperatura. Este por sua vez, vai
aumentar a taxa da reação de decomposição, o que, naturalmente, irá resultar num
aumento de temperatura ainda mais rápido. Este mecanismo de auto-aceleração vai
finalmente levar a uma explosão térmica. O tempo entre o início da decomposição e
as explosões é chamado de "Tempo para Taxa Máxima" (TMR). Sob condições
adiabáticas, este tempo pode ser calculada de acordo com [12] (STOESSEL, 2008):
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TMRadiabática = (cp x R x T²) / ((q / t)decomposição (T) x Ea)

[12]

Onde:
TMR = tempo de taxa máxima
cp = calor específico
R = constante dos gases perfeitos
T2 = temperatura
q = calor
t = tempo
Ea = Energia de ativação
A TMR adiabática, por vezes, é também referida como tempo de indução
adiabática. A temperatura à qual TMR adiabática = 24 h é chamado AZT24.
Como regra geral, as condições em que TMRad>24h ou T<AZT24, são
termicamente seguro para a produção (STOESSEL, 2008).
Uma apreciação mais específica é possível, se o tempo de resfriamento “c”
característica do sistema é conhecido, isto é, o tempo necessário para reduzir a
diferença entre a temperatura inicial à temperatura ambiente para 1/3 do seu valor
inicial (STOESSEL, 2008).
Condições em que TMRad>5c são termicamente seguros. Contudo, o “c”
varia ao longo de grandes intervalos de resfriamento. Para uma camada de pó de
cinco centímetros espessura “c” é de cerca de 1 h, enquanto que para áreas de 2 m²,
“c” foi medida a cerca de 10 dias (STOESSEL, 2008).
Outras ferramentas de análise térmica é a ferramenta de varredura de sistemas
reativos (ARSST ®) determina o potencial para runaway e mede a taxa de aumento
de pressão e temperatura (para reações gasosas) para permitir determinações das
taxas de liberação de energia e de gás. Esta informação pode ser combinada com
métodos simplificados para avaliar requisitos de alívio do sistema de ventilação de
segurança do reator (BURELBACH, 2000). Outra ferramenta é o calorímetro por taxa
de aceleração (ARC) que determina a taxa de auto-aquecimento de um produto
químico em condições quase-adiabáticas. Ele geralmente dá uma estimativa
conservadora das condições para runaway e as respectivas consequências. Dados
de pressão e taxa de reação do ARC podem ser usados para dimensionamento de
alivio de pressão do reator. A energia de ativação, o calor de reação, e a ordem
aproximada de reação pode ser determinada normalmente. Para as reações de
multifase, a agitação pode ser fornecida (ARC® 254 - NETZSCH, 2015).
4.18 Estudo calorimétrico do Resol
Na literatura pode ser encontrado diversas análises térmicas da reação para
produção de Resol, com diferentes finalidades, tal como para dimensionamento de
dispositivos de alívio de pressão (GUSTIN, 2006; GUSTIN et al., 1993), reatividade da
resina (HOLOPAINEN et al., 1997), comparação de diferente métodos de avaliação
da cinética de cura da resina (CHAN et al apud, METTLER TOLEDO, 2004).
Gustin et al. (1993) apresentam experimentos de análise térmica do produto
Resol para a determinação do diâmetro de alivio do dispositivo de segurança para o
respectivo reator de fabricação (Figura 17).
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Figura 17 – Reator batelada com agitador e equipado com condensador e linha de
alívio de pressão de emergência pelo disco de ruptura

Fonte: GUSTIN et al., 1993
O reator é do tipo batelada de 7,5m³, com camisa para resfriamento, equipado
com condensador para o refluxo de água e protegido com disco de ruptura e uma
linha de alívio de pressão em caso de emergência direcionado para um tanque
receptor (GUSTIN et al., 1993).
O balanço mássico, molar e volumétrico das matérias primas da reação
estudada por Gustin et al. (1993) é apresentada na Tabela 4 e os dados físicoquímicos das matérias primas é apresentada no APENDICE A. É usado fenol anidro,
solução de 37 % de formaldeído em água estabilizado com 10 % de metanol e
solução de 10 % de hidróxido de sódio em água.
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% mas

ρ'

Massa
específica

kg/m³

V

Volume

m³

Xv

Fração
volumétrica

% vol

Total

Fração
mássica

Água

Xm

Metanol

Kg

Hidróxido de
sódio

Massa

Formaldeído
(F)

m

2200,0 1332,0

110,4

360,0

2165,6

6168,0

1,79

5,84

35,11

100,0

1070,0 1000,0 2540,0

792,0

1000,0

6402,0

Fenol (P)

Unidade

Tabela 4 - Balanço mássico das matérias primas do processo Resol em análise de
risco

35,67

21,60

2,1

1,3

0,0

0,5

2,2

6,1

34,0

22,0

0,7

7,5

35,8

100,0

MM Massa molar
N
N

kg/kmol
kmol
mol

94,0
23,4
23400

30,0
44,4
44400

40,0
32,0
18,0
214,0
2,8
11,3
120,3
202,1
2760 11250 120310 202120

Xn

Fração molar

% mol

11,58

21,97

1,36

[n]

Concentração
molar
mol/m³

Razão molar
F/P (n/nformaldeído)
Fonte: GUSTIN et al., 1993

3866,7 7336,8

1,000

1,897

5,57

59,52

100,0

456,1 1859,0 19880,4 33399,0

0,118

0,481

5,141 -

A proporção molar de formaldeído-fenol na reação é uma característica
importante da produção de Resol. Neste processo de fabricação a proporção molar
de F/P é de 1,89 , demonstrado por [13]:
[13]
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Para a determinação do diâmetro de alívio do dispositivo de segurança de
pressão do reator, Gustin et al. (1993) executa a DTA em célula fechada com
varredura de 5 °C/min em amostras da mistura reativa de Resol (fenol e formaldeído)
em diferentes condições. A primeira condição é dedicada a observar a influência da
ausência do acelerador de reação na mistura reativa e comparar o resultado de
energia liberada, bem como a temperatura inicial da exotermia, com o resultado da
DTA de uma segunda amostra com a presença de acelerador de reação.
A primeira DTA representa a reação exotérmica da mistura reativa de fenol e
formaldeído na proporção molar de 1,89 sem a presença do acelerador de reação
(Figura 18).
Figura 18 – Experimento DTA da mistura de fenol e formaldeído sem hidróxido de
sódio

Fonte: GUSTIN et al., 1993
O segundo DTA demonstra a reação exotérmica da mistura reativa de fenol e
formaldeído na proporção molar de 1,89 com a presença do acelerador de reação
(Figura 19).
Figura 19 - Experiência no DTA da reação combinada (metilação + polimerização) na
presença de acelerador de reação

Fonte: GUSTIN et al., 1993
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Através desta primeira análise é possível concluir que a reação de metilação
não é iniciada na temperatura de processo de 60 °C na ausência do acelerador de
reação. Na segunda DTA não é possível distinguir a reação de metilação e a reação
de condensação, sendo o total de energia liberada de 809 cal/g maior que a energia
liberada pela reação sem o acelerador de reação. É identificado também que na
presença do acelerador de reação a reação exotérmica é iniciada com 38 °C, muito
antes da temperatura de processo normal. Conclui-se que a mistura reativa de Resol
com presença de acelerador de reação é mais severa devido a energia liberada ser
maior, direcionando o estudo em outras amostras sempre na presença de acelerador
de reação (GUSTIN et al., 1993).
A reação de metilação e a reação de polimerização só podem ser separadas
se a reação de metilação for realizada primeiro sob condição isotérmica de 60°C.
Acima de 60°C a reação de polimerização ocorre (GUSTIN et al., 1993).
A terceira DTA apresenta a exotermia da mistura reacional de fenol,
formaldeído com o acelerador de reação após a reação de metilação sob condição
isotérmica de 60 °C no C80 (Figura 20) e demonstra que a reação de polimerização
ocorre em duas etapas separadas (GUSTIN et al., 1993):
Figura 20 – DTA da mistura reativa com acelerador de reação após a reação de
metilação

Fonte: GUSTIN et al., 1993
A reação de metilação é realizada sob condição isotérmica de 60°C no C80
(Figura 21):
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Figura 21 – Reação de metilação sob condição isotérmica de 60 °C

Fonte: GUSTIN et al., 1993
A mesma amostra utilizada para analisar a metilação na Figura 21 foi
submetida a uma varredura de temperatura no C80 e então, capturado a os
resultados da análise pelo DTA da reação de polimerização da mistura reacional
(Figura 22):
Figura 22 – Mistura reacional após a reação de metilação

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Os resultados experimentais acima são compilados na Tabela 5:
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Tabela 5 - Experimento calorimétrico com DTA e C80 nas etapas de metilação e
polimerização
C80

DTA

DTA

Fenol, Formaldeído e soda cáustica: mistura
normal

Técnica experimental
Metilação (condições isotérmicas)
Temperatura isotérmica (°C)
∆Hr/formol (cal/g)
∆Hamostra (cal/g)

60
246
53,4

∆Tad,r estimado* (cal/g)

76,2

Polimerização
Temperatura inicial exotermia(°C)
Temperatura final exortermia(°C)
∆Hr/formol (cal/g)
∆Hamostra (cal/g)

67
200
351
75,8

62
207
318
68,7

∆Tad,r estimado* (cal/g)

108,2

98

Total
observado

Total
observado

Metilação + Polimerização
Temperatura inicial exotermia (°C)
Temperatura final exotermia (°C)
∆Hr formol (cal/g)
∆Hamostra (cal/g)

598
129

565
122

Reação
combinada
38
192
809
174,6

∆Tad,r estimado* (cal/g)

184,4

174

249,5

DTA
Sem soda
caustica

170
225
578

*CP = 0,7cal/(g.°C)

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Se o acelerador de reação é adicionado quando a quantidade total de
formaldeído estiver no reator e não reagido, ou seja, acumulado, uma grande
exotermia é iniciada a 50 °C, bem como a 60 °C, na qual a metilação e a
polimerização não estão separadas. Como consequência, existe o perigo de
acontecer uma reação descontrolada após a adição de acelerador de reação
(GUSTIN et al., 1993).
Na Figura 19 a reação combinada (metilação+polimerização) apresenta
exotermia ativa a 60 °C devido a reação de metilação. A temperatura inicial da
exotermia é de aproximadamente 38 °C. Nesta condição, o reagente controlado
(formaldeído) pode acumular durante a adição se a temperatura da massa reacional
estiver abaixo de 60 °C. Na mesma experiência, a temperatura inicial de exotermia da
reação de polimerização é identificada alguns graus acima da temperatura normal de
processo, após a reação de metilação. Consequentemente, o processo apresenta o
perigo de reação descontrolada devido ao acumulo de formaldeído não reagido, na
qual a segunda reação, a de polimerização, pode ser iniciada. O formaldeído não
reagido pode acumular no reator ou devido a temperatura baixa no reator ou devido a
adição rápida do formaldeído na massa reacional. E a reação do formaldeído
acumulado pode ser iniciado devido ao aumento da concentração na mistura
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reacional ou devido a uma pequena flutuação da temperatura durante a operação
(GUSTIN et al., 1993).
Contudo, numa adição controlada de formaldeído, a reação de polimerização
também pode ser iniciada se a temperatura, durante esta etapa, aumentar alguns
graus acima da temperatura de processo de 60 °C. O processo apresenta o perigo de
reação descontrolada, podendo atingir alta temperatura devido a perda do
resfriamento do processo ou devido o controle inadequado de temperatura (GUSTIN
et al., 1993).
O estudo demonstra que a probabilidade da falha no controle de temperatura
do reator e/ou a falha no controle da vazão da adição do formaldeído durante a
reação de Resol na presença de acelerador de reação, deve ser analisada em
conjunto com a avaliação da severidade para prevenir a reação descontrolada
(GUSTIN et al., 1993).
Numa segunda etapa, a reação exotérmica iniciada pela temperatura é
estudada pelo experimento calorimétrico com ARC (Figura 23). Neste estudo, dois
testes foram feitos com diferentes recipientes e o resultado pode encontrado na
Tabela 6 (GUSTIN et al., 1993).
Figura 23 - Curva da taxa de calor e energia de ativação com o ARC.

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Tabela 6 - Experimento calorimétrico com ARC da reação para produção de Resol
iniciada pela temperatura.
ɸ
(Fator
Tinicial Ea
phi –
Essai
(°C)
(kcal/mol) dado)
Inox 208
31
18
1,46
Tinânio 209 28
17
1,247
Fonte: GUSTIN et al., 1993

∆Tad,r
(°C)
199
182,7

∆Hr
(cal/g)
117,6
108,4

∆Hr/formol
(cal/g)
n
544
1
502
1

dT/dtmax
(°C/min)
7
10,1

A temperatura inicial de exotermia encontrada é 28 - 31 °C, mas numa
condição de sensitividade de temperatura inicial muito baixa devido a reação ter
iniciado imediatamente depois de iniciar a experiência. Com a sensibilidade de
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detecção mais alta (0,02 °C/min) a temperatura inicial de exotermia deveria ter sido
13,5 – 15 °C, conforme identificado na Tabela 7 abaixo (GUSTIN et al., 1993):
Tabela 7 - Correção da temperatura inicial indicada pelo ARC
1
2
Temperatura inicial exotermia
31
28 °C
Limite de detecção da taxa de calor
0,07
0,06 °C/min
Temperatura inicial exotermia, com o limite de
detecção de 0,02°C/min*
15
13,5 °C
* pela extrapolação do ARC em condição de limites normais de detecção usando a seguinte relação:

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Durante a experiência a pressão foi corrigida com nitrogênio, em função da
temperatura (Figura 24), demonstrando a pressurização pela pressão de vapor que
no caso é bem próxima ao da água. A pressão final não excedeu a 2 atm (GUSTIN et
al., 1993).
Figura 24 - Pressão x Temperatura. Experiência com o ARC.

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Os resultados do ARC, uma reação complexa é obtida na qual não pode ser
corrigida para condições adiabáticas. Esta reação não é muito rápida e produz uma
pressão limitada a pressão de vapor da água. Contudo, esse resultado não
representa diretamente a violência da reação descontrolada já observada em escala
industrial. E ainda, a correção desse resultado para condições adiabáticas é difícil ou
impossível (GUSTIN et al., 1993).
O experimento com o ARC permite uma detecção sensível da temperatura
inicial de exotermia e a caracterização cinética da reação, mas não representa o
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comportamento realista esperado durante uma reação descontrolada (GUSTIN et al.,
1993).
Outros experimentos são demonstrados por Gustin et al. (1993) com o
calorímetro Dewar para estudar a influência da quantidade de acelerador de reação
adicionada na reação descontrolada. Contudo, o resultado máximo da taxa de calor é
obtido na presença da quantidade de soda especificado pelo processo normal de
operação. Visto isso então, é analisando a influência do método para iniciar a reação
do Resol, comparando o início da reação pela introdução de temperatura no processo
e o início da reação pela introdução do acelerador de reação na mistura reacional a
60°C. Nestas duas condições o pior cenário é encontrado no início da reação pela
adição de acelerador de reação na mistura reacional a 60 °C, o qual é demonstrado o
resultado na Figura 25 e na Tabela 8.
Figura 25 - Curva da taxa de calor da reação iniciada com a adição de acelerador de
reação. Teste com Dewar.

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Tabela 8 - Experimento calorimétrico com Dewar da reação para produção de Resol
iniciada pela adição de acelerador de reação.
(dT/dt)
Tinício Tmáx
∆Tad,r
Pmáx
máx
∆Tad,r
cpl
Figura
(°C)
(°C)
(°C)
(bar)
(°C/min) ɸ
(°C)
(J/kg.k)
25
20
206
146,3
12,56
212
1,15
168
2926

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Este experimento é repetido no calorimétrico utilizando a técnica VSP, e o
resultado da taxa de aumento de temperatura máximo obtido (682,41 °C/min) é
aproximadamente três vezes maior que o resultado obtido no experimento com o
Dewar (212 °C/min). Resultados seguem na Figura 26 e na Tabela 9.
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Figura 26 - Curva da taxa de calor. Teste com VSP.

Fonte: GUSTIN et al., 1993
Tabela 9 - Experimento calorimétrico com VSP da reação para produção de Resol
iniciada pela adição de acelerador de reação.
Tinício Tmáx ∆Tad,r
Figura (°C)
(°C)
(°C)
26
60
239
179
Fonte: GUSTIN et al., 1993

Pmáx
(bar)
36,93

(dT/dt)
máx
(°C/min) ɸ
682,41 1,05

ɸ
∆Tad,r
(°C)
188

cpl
(J/kg.k)
2926

Na temperatura final, o aumento de temperatura adiabático e a pressão final
também são maiores. Neste experimento os resultados explicam diretamente porque
a reação descontrolada é muito perigosa e pode levar a destruição de fábricas, o que
valoriza a importância da análise de risco do processo, pois a análise tem o objetivo
de prevenir e/ou mitigar as consequências dos desvios do processo.
Quanto maior a proporção molar de F/P, maior o aumento adiabático de
temperatura durante a reação (HOLOPAINEN et al., 1997; PILATO et al., 2010). Isso
representa um potencial de liberação de energia maior, ou seja, um risco com
potencial de severidade mais grave.
No livro de Pilato et al. (2010) a reação de Resol estudada é de proporção
molar F/P = 2.0~2.3 e fabricada em reator contínuo. Neste estudo é possível obter a
conversão das matérias primas, conforme abaixo Tabela 10:
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Tabela 10 - Viscosidade final e resultados da cromatografia gasosa de uma batelada
de Resol F/P = 2.0 ~2.3
Viscosidade
final
Experimento (mPa.s)
B2
24
B3
34
Fonte: PILATO et al., 2010

Fenol
livre
(%m)
1.3
1.0

Conversão
Conversão Formaldeído do
do fenol
livre (%m)
formaldeído
0,96 1.1
0.945
0,967 0.9
0.957

4.19 Metodologias de Análise de Risco de Processo
As metodologias das ferramentas de análise de risco são variadas, contudo no
geral, todas elas contemplam os três passos a seguir (CARSON; MUMFORD, 2002;
CROWL et al., 2008; STOESSEL, 2008):
a) Identificar perigos;
b) Avaliar o risco;
c) Definir medidas de redução de risco.
Para o trabalho ser bem desenvolvido o escopo da análise de risco deve ser
definido e os dados do processo devem estar disponíveis para serem avaliados,
possibilitando a identificação de perigos inerentes ao processo para a criação dos
cenários com causas diversas que iniciam este perigo e a consequência deste perigo
(CARSON; MUMFORD, 2002; CROWL et al., 2008; STOESSEL, 2008). Tendo em
vista as causas e as consequências, é possível caracterizar o risco dimensionando a
probabilidade e a severidade, conforme critérios pré-determinados (vide exemplo no
ANEXO A).
4.20 Análise preliminar de perigo
O escopo da APP – Análise de Perigo de Processos abrange todos os eventos
perigosos cujas causas tenham origem no interior da instalação analisada. Aplicada
para descobrir problemas potenciais e não para gerar soluções de engenharia. A
atenção deve ser direcionada para a descoberta de novos cenários prováveis que
tenham potencial catastrófico. (COELHO, 2012)
Na APP são levantadas as causas que ocasionam a ocorrência de cada um
dos eventos e as suas respectivas consequências, sendo feita uma avaliação
qualitativa da frequência de ocorrência do cenário de acidente, da severidade das
consequências e do risco associado. Portanto, os resultados obtidos são qualitativos,
não fornecendo estimativas numéricas. (DNV, 2006)
O processo de realização de uma APP segue os seguintes passos:
a) Subdivisão da instalação em diversos módulos de análise (em geral
utilizando-se da distribuição de unidades já existentes na fábrica - a
presença de grandes unidades pode exigir a definição de módulos
menores);
b) Definição das fronteiras do sistema;
c) Determinação dos produtos perigosos existentes no sistema e suas
condições de processo e / ou estocagem;
d) Preenchimento das planilhas de APP em reuniões do grupo de análise.
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4.21 HAZOP
A metodologia HAZOP – Hazard and Operability Study é uma técnica semiquantitativa criada na década de 60 pela divisão MOND da Imperial Chemical
Industries, LTD. no Reino Unido (COELHO, 2012) e usada até hoje para identificar
perigos de processo e problemas potenciais de operação usando uma série de
palavras guias (vide ANEXO A) para orientar e facilitar os questionamentos causas
potenciais dos desvios de processo (CCPS, 2005).
O processo é divido em nó, caracterizado por etapas diferentes do processo, e
os cenários são montados de acordo com a aplicação das palavras guias. Essa
técnica de identificação de perigos consiste, fundamentalmente, numa busca
estruturada das causas de possíveis desvios em variáveis de processo, ou seja, na
temperatura, pressão, vazão ou composição, em diferentes pontos do sistema
(denominados nós de estudo ou simplesmente nós), durante a operação do mesmo
(DNV, 2006).
Como um exemplo simples (Tabela 11), o processo contínuo onde o ácido
fosfórico e a amônia são misturadas, produzindo uma substância inofensiva, o fosfato
de diamônio (DAP). Se for acrescentada uma quantidade inferior de ácido fosfórico, a
reação será incompleta, com produção de amônia. Se a amônia for adicionada em
quantidade inferior, haverá produção de uma substância não perigosa, porém
indesejável (AMORIM, 2005).
Tabela 11 - Apresentação de um cenário realizado no HAZOP

Fonte: AMORIM, 2005
4.22 ZHA
É uma técnica de análise indutiva semi-quantitativa, desenvolvida pela
Engenharia de Riscos da Seguradora Zurich para auxiliar no processo de
gerenciamento de riscos de uma empresa (ZIC, 2006).
A Zurich Hazard Analysis - ZHA tem duas ferramentas para sistematizar a
identificação dos perigos:
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a) Os “caminhos de análise” (pathways): são etapas do processo
identificadas no diagrama de processo e instrumentação (Figura 27),
onde ocorrem desvios em que podem ser avaliados perigos, causas e
consequências para a criação dos os cenários de risco. As etapas do
processo são definidas pela equipe de análise de risco, quanto mais
caminhos, mais detalhado será a análise. A atualização do diagrama de
processo e instrumentação conforme construído é importante para
realizar uma análise de risco com qualidade. Semelhante ao “nó” no
HAZOP.
Figura 27 - Exemplo de pathway num scrubber de óxido de etileno

Fonte: LUDOVICO, 2012
A chamada “Tickler List” (vide ANEXO B), que engloba uma relação de
palavras-chave que enfocam sistematicamente os vários tipos de perigos que podem
estar presentes no escopo.
O cenário deve ser desenvolvido seguindo uma progressão de tempo do
perigo, à causa e ao efeito para depois classificar na matriz de risco e definir medidas
de eliminação/mitigação de risco existentes e recomendadas se necessário reduzir o
risco para uma posição aceitável na matriz (Figura 28).
Figura 28 - Apresentação exemplar do cenário de risco no ZHA

Fonte: Elaborado pela autora
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4.23 Bowtie XP
A metodologia Bowtie de análise de risco está desenhada para apresentar um
melhor overview do cenário de risco de forma que seja possível facilitar o
entendimento na comunicação da relação entre o risco e a organização dos eventos
que causam o risco (CGA, 2012a), pois os cenários são apresentados em um
fluxograma no formato similar de uma gravata borboleta (por isso o nome Bowtie),
conforme mostra Figura 29.
Figura 29 - Apresentação do cenário de risco na ferramenta Bowtie

Fonte: CGA, 2012b
Os cenários são criados identificando os itens na ordem a seguir:
a) Perigo;
b) Desvio/evento maior;
c) Ameaças/causas (apresentável no fluxo em paralelo ou em série);
d) Consequências (apresentável no fluxo em paralelo ou em série);
e) Barreiras/controles
(apresentável
como
barreira
para
cada
ameaça/causa identificada e apresentável como controle para cada
consequência;
visualmente
fácil
de
identificar
onde
as
barreiras/controles são existentes e onde são medidas a serem
implementas);
f) Fatores de intensificação / fatores de derrota / mecanismos de
degradação da barreira (apresenta condições que fazem a barreira
falhar podendo aumentar o risco ou diminuir a eficácia de uma barreira);
Esta é a metodologia de análise de risco mais recente apresentada na
atualidade, datada a criação em 2004 (CGA, 2012a).
4.24 Análise de camada de proteção
A análise de camada de proteção, popularmente conhecida como LOPA (Layer
of protection analysis) é uma ferramenta semi-quantitativa para a análise e avaliação
do risco. Este método inclui métodos simplificados para caracterizar as
consequências e estimar as frequências. Várias camadas de proteção são
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adicionadas a um processo, por exemplo, para diminuir a frequência das
consequências indesejáveis (MYERS, 2013).
As camadas de proteção podem incluir conceitos inerentemente mais seguros,
tais como o sistema de controle do processo de base, funções de segurança
instrumentada, dispositivos passivos (ex.: diques ou muros), dispositivos ativos (ex.:
válvulas de alívio) e intervenção humana (CROWL; LOUVAR, 2011).
Este conceito de camadas de proteção é ilustrado na Figura 30. Os efeitos
combinados das camadas de proteção e as consequências são então comparados
com alguns critérios de tolerância ao risco. (CROWL; LOUVAR, 2011).
Figura 30 - Ilustração das camadas de proteção

Fonte: CROWL; LOUVAR, 2011
Em LOPA as consequências e os efeitos são aproximados por categorias, as
frequências são estimadas, bem como a eficácia das camadas de proteção também é
aproximada. Os valores e categorias aproximadas são selecionadas para fornecer
resultados conservadores. Assim, os resultados de um LOPA devem ser sempre mais
conservadores que aqueles a partir de uma análise quantitativa de risco. Se os
resultados não forem satisfatórios LOPA ou se há alguma incerteza nos resultados,
em seguida, uma análise quantitativa de risco completa pode ser justificada. Os
resultados de ambos os métodos devem ser utilizados com cautela. No entanto, os
resultados dos estudos quantitativo de risco e LOPA são especialmente satisfatórios
quando comparando alternativas (CROWL; LOUVAR, 2011).
Empresas individuais utilizam critérios diferentes para estabelecer o limite entre
o aceitável e risco inaceitável. Os critérios podem incluir a frequência de mortes, a
frequência de incêndios, a frequência máxima de uma categoria específica de
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consequência, e número necessário de camadas independentes de proteção para
uma categoria consequência específica.
4.25 Matriz de risco
A matriz de risco é formada por dois eixos (X,Y), onde um eixo representa a
classificação de probabilidade, que pode variar por exemplo de frequente à quase
impossível, e o outro eixo representa a classificação de severidade, que pode ser
categorizada como, por exemplo, catastrófica, crítica, marginal ou desprezível. Os
critérios e categorias de probabilidade e de severidade podem apresentar diferenças
de uma organização para outra (CCPS, 1992). Critérios e categorias da matriz de
risco são exemplificados no ANEXO C, sendo aplicáveis para a matriz de risco do
ANEXO D. A probabilidade e a severidade do cenário são avaliadas e classificados
individualmente e os resultados são cruzados na matriz. A posição dentro da matriz
de risco (Figura 31) irá definir se o risco é aceitável ou inaceitável, conforme critérios
adotados pela organização.
Figura 31 - Exemplo de matriz de risco.

Fonte: CCPS, 1992; CROWL et al., 2008
Os números dos eixos da Figura 31 corresponde às categorias de
probabilidade no eixo Y e de severidade no eixo X. Quanto menor a categoria de
probabilidade e de severidade, menor o risco, o contrário representa maior risco. Por
exemplo, cenário que forem posicionados no canto superior esquerdo da matriz,
representada pelo “I” são risco de alta probabilidade de ocorrer e representa
severidade grave se ocorrer e corresponde a um risco inaceitável. Estes cenários de
risco inaceitável devem ser priorizados pelo time multidisciplinar para implementar
medidas de eliminação ou mitigação de risco que resulte na mudança da categoria de
probabilidade do evento para menor ou mudança da severidade para menor,
reduzindo o risco para uma posição de risco aceitável na matriz de risco, por exemplo
zona, “III” ou “IV”. (CCPS, 1992; CROWL et al., 2008). Em algumas organizações é
recomendado implementar medidas de eliminação, mitigação e contenção de riscos

61

para cenários posicionados na fronteira dos riscos inaceitáveis, representado pela
posição “III”.
Cada cenário é avaliado duas vezes na matriz de risco, uma vez na avaliação
do risco inerente ao processo, e outra vez na avaliação do risco residual após a
implementação de medidas eliminatórias ou mitigatórias.
4.26 Participantes
Avaliação de perigos pode ser ocasionalmente realizada por uma pessoa
sozinha dependendo da técnica da necessidade especifica da análise, a técnica
escolhida, o risco percebido da situação a ser analisada, e os recursos disponíveis.
No entanto, uma análise de risco de qualidade requer força tarefa de uma equipe
multidisciplinar (CCPS, 1992). O time envolvido irá utilizar uma das metodologias de
análise de risco existe para revisar o a instalação existente ou o projeto da instalação,
seus respectivos controles e as práticas de manutenção e dentro deste conhecimento
irá fazer uma varredura do processo para identificar os desvios do da operação
normal que possa desencadear um cenário de risco e o objetivo do time é reduzir o
risco para zona aceitável de risco, conforme critério definido pela matriz de risco
selecionada.
Recomenda-se grupos de 4 a 7 pessoas de diferentes conhecimentos e
atuações e preferencialmente sem “vínculos hierárquicos” (ZIC, 2006).
A pessoa que direciona a reunião estimula a identificação dos riscos, leva a
equipe a um consenso, administra o tempo da análise, é conhecedor do método
empregado para a análise de risco, não precisa necessariamente ser conhecedor do
processo. A principal função dele é “fazer as perguntas certas”, de modo a obter a
maior contribuição possível dos participantes (LUDOVICO, 2012).
No grupo multidisciplinar é recomendável estar presente pessoas com
conhecimentos de segurança de processo, conhecimento do processo em análise,
conhecimento das instalações e conhecimento da rotina de manutenção dos
equipamentos analisados (CROWL et al., 2008).
Os dados necessários para a análise de risco são diversos e são referenciados
no ANEXO E.
4.27 Medidas de Redução de risco
Quando um cenário é classificado como um inaceitável na matriz de risco, é
necessário reduzir o risco com medidas apropriadas. Estas são normalmente
classificadas em função do nível de ação e do modo de ação. O nível de ação trata se
a medida será para eliminar o risco, prevenir o risco ou mitigar o risco. O modo de
ação considera se a tratativa da medida será de forma técnica, organizacional ou
procedimental. A Tabela 12 demonstra exemplos de diferentes medidas (STOESSEL,
2008):
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Tabela 12 - Exemplos de medidas classificadas de acordo com o seu nível de ação e
modo de ação.

Organizacional

Eliminação
Rota
alternativa de
síntese
Sem
operadores no
local perigoso

Procedimento

Controle de
acesso

Técnico

Prevenção

Mitigação

Sistema de alarme com
intertravamento automático

Sistema de alivio de
pressão de emergência

Controle por operadores
Serviços de emergência
Instrução para
comportamento em situações Instrução para resposta
anormais
à emergência

Fonte: STOESSEL, 2008
A eficiência das medidas deve ser avaliada pelo grupo participante da análise
de risco. As medidas devem ser escritas de forma bem definida, estabelecendo
termos de referência para a execução.
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5

METODOLOGIA

5.1 Dados térmicos da reação
Os dados calorimétricos da reação de Resol utilizado para a avaliação de risco
são provenientes do estudo desenvolvido para a realização do dimensionamento de
um dispositivo de segurança (GUSTIN et al., 1993), previamente apresentados no
item 3.4.
5.2 Dados das matérias primas
Os dados de perigos, bem como os dados físico-químico das matérias primas e
do produto final são obtidos através da Ficha de informação de segurança de
produtos químico (FISPQ) da respectiva matéria prima.
Os perigos inerentes ao fenol, formaldeído, metanol, hidróxido de sódio e água
são resumidos no APÊNDICE A.
5.3 Análise térmica da reação
A metodologia de análise térmica deste estudo é baseada principalmente na
obra intitulada “Segurança térmica de processos químicos”, de Stoessel (2008),
apresentada previamente no item 3.3.
5.4 Método de análise de risco
O Método de análise de risco utilizado é o ZHA (ZIC, 2006), previamente
apresentado no item 3.5.3.
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6

DESENVOLVIMENTO

6.1 Análise térmica da reação Resol
Uma reação para produção de Resol acontece em um reator batelada, agitado
e de 7,5 m³.
A mudança da proporção molar de formaldeído para fenol F/P implica na
alteração da proporção mássica da solução de formaldeído na massa reacional. Visto
que o formaldeído utilizado é disponibilizado em solução de 37 % de formaldeído em
água e 10 % metanol, a massa de formaldeído, metanol e água irão variar em função
da proporção molar de F/P desejado. Na Tabela 13 é possível encontrar a revisão do
balanço de massa reacional em diferentes proporções de F/P variando de 1,297 a
2,597 em intervalos de 0,1 a fim de posteriormente conhecer a grandeza do aumento
de pressão e temperatura em diferentes situações. O limitante da massa reacional é o
volume do reator de 7,5 m³. Para uma estimativa de conversão de fenol e formaldeído
em Resol é assumido os dados de conversão de Pilato et al. (2010), onde 0,95 da
massa de inicial de formaldeído e 0,97 da massa inicial de fenol é convergido em no
produto final Resol. Nesta estimativa não foi considerado divergência de conversão
em função da variação de F/P, isto é, considerado o mesmo valor de conversão para
todas as variações de F/P.
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0,95 Formaldeído convergido
(kg)

931,7

1,497 23,4 35,0 30,0 1051 1506 284 2841 1764 5409

5,3 3,2 2134,0

998,3

1,597 23,4 37,4 30,0 1121 1607 303 3031 1864 5599

5,5 3,2 2134,0 1065,0

1,697 23,4 39,7 30,0 1191 1707 322 3220 1965 5788

5,7 3,3 2134,0 1131,7

1,797 23,4 42,0 30,0 1261 1808 341 3410 2065 5978

5,9 3,4 2134,0 1198,4

1,897 23,4 44,4 30,0 1332 1908 360 3600 2166 6168

6,1 3,4 2134,0 1265,1

1,997 23,4 46,7 30,0 1402 2009 379 3790 2267 6358

6,2 3,5 2134,0 1331,8

2,097 23,4 49,1 30,0 1472 2110 398 3979 2367 6547

6,4 3,6 2134,0 1398,5

2,197 23,4 51,4 30,0 1542 2210 417 4169 2468 6737

6,6 3,6 2134,0 1465,2

2,297 23,4 53,7 30,0 1612 2311 436 4359 2568 6927

6,8 3,7 2134,0 1531,9

2,397 23,4 56,1 30,0 1683 2411 455 4549 2669 7117

7,0 3,8 2134,0 1598,6

2,497 23,4 58,4 30,0 1753 2512 474 4739 2769 7307

7,2 3,9 2134,0 1665,2

2,597 23,4 60,8 30,0 1823 2612 493 4928 2870 7496
Fonte: Elaborada pela autora.

7,4 3,9 2134,0 1731,9

F/P (molar)

Massa total de Água na
massa reacional (kg)

5,1 3,1 2134,0

Massa total solução 37%
formaldeído (kg)

981 1405 265 2651 1663 5219

Massa metanol (kg)

1,397 23,4 32,7 30,0

Massa de agua (kg

865,0

Massa formaldeído (kg)

4,9 3,0 2134,0

MM formaldeído (kg/kmol)

910 1305 246 2461 1562 5029

n formaldeído (kmol)

1,297 23,4 30,3 30,0

n Fenol (kmol)

0,97 Fenol convergido (kg)

Massa reacional total (kg)
Volume massa reacional total
(m³)
Volume da massa reacional
sem voláteis (m³)

Tabela 13 – Revisão da massa reacional em função da alteração de F/P

Assumindo que a reação de condensação, quando são formadas as pontes de
metileno, é a reação mais crítica, o aumento de temperatura em condição adiabática
(∆Tad,r) é dado por [14]:
∆

,

=

.∆
.
[14]

Onde:
nHCHO = número de mol de formaldeído
∆HR = calor de reação do formaldeído reagindo para uma ponte de metileno (kJ.mol-1)
m0 = massa total dos reagentes, catalisador e água (kg)
Cp = calor específico do início da reação (kJ.kg-1.°C-1)
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Desta forma é possível encontrar ∆Tad,r para reações com proporção molar de
F/P diferentes, variando a massa total e o número de mol do formaldeído respectivo a
proporção molar de F/P desejado. E então calcular a temperatura máxima de síntese
de reação (MTSR), dado por [15]:

[15]
Na Tabela 14 é apresentado o resultado do ∆Tad,r da massa reacional durante a
reação de condensação em condição adiabática e da temperatura máxima da síntese
da reação (MTSR) em função da variação da proporção molar de F/P, dado:
∆HR = 90kJ.mol-1(GUSTIN, 2006)
Cp,r = 2926 J/(kg.K) (GUSTIN et al., 1993)
Tp inicial = 60 °C (GUSTIN et al., 1993)

F/P (molar)

n Fenol (kmol)

n formaldeído (kmol)

Massa reacional total (kg)

∆T adiabático (°C)

Tp (C°)

MTSR (C°)

Tabela 14 – Resultado do ∆Tad,r da massa reacional durante a reação de
condensação em condição adiabática e da MTSR, ambos em função da variação da
proporção molar de F/P

1,297

23,4

30,3

5029

186

60

246

1,397

23,4

32,7

5219

193

60

253

1,497

23,4

35,0

5409

199

60

259

1,597

23,4

37,4

5599

205

60

265

1,697

23,4

39,7

5788

211

60

271

1,797

23,4

42,0

5978

216

60

276

1,897

23,4

44,4

6168

221

60

281

1,997

23,4

46,7

6358

226

60

286

2,097

23,4

49,1

6547

231

60

291

2,197

23,4

51,4

6737

235

60

295

2,297

23,4

53,7

6927

239

60

299

2,397

23,4

56,1

7117

242

60

302

2,497

23,4

58,4

7307

246

60

306

7496

249

60

309

2,597
23,4
60,8
Fonte: Elaborado pela autora.
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Considerando como referência a reação de Resol com proporção molar de
F/P = 1,897, o aumento de temperatura adiabático desta reação é de 281°C. De
acordo com o critério apresentado no Anexo C, Tabela 38, a severidade em função do
∆Tad,r do processo em análise corresponde a severidade crítico.
A máxima temperatura por razões técnicas (MTT) que a massa reacional
poderá atingir é identificada em função da temperatura que o solvente atinge a
pressão de vapor do sistema na condição de alívio de pressão do reator, a partir da
equação de Antoine. Sendo a água o solvente principal, obtemos MTT em pressões
variadas de alívio na Tabela 15:
Tabela 15 – MTT em função de Pressão de alívio diferentes
Equação de Antoine
A=
18,30
B=
3816,44
C=
-46,13
Tmin =
10,85
=
Tmax=
167,85
P alivio P atm P
MTT água
reator (bar)
absolut (°C)
(bar)
a (bar)
1
1
2
120,2
2
1
3
133,5
3
1
4
143,6
4
1
5
151,8
5
1
6
158,8
Fonte: Elaborado pela autora.

=

ln

O cálculo da máxima temperatura estável da reação (TD24) é dada quando o
tempo máximo para atingir a maior taxa de calor gerada em condições adiabáticas
(TMR,ad) é igual a 24 horas. Para encontrar o TMR,ad é necessário encontrar a
energia de ativação equivalente ao resultado calorimétrico da Tabela 16, através da
lei de Arrhenius. Dado Cp,r = 2926 J/(kg.K) (GUSTIN et al., 1993):
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Tabela 16 – Cálculo da Energia de ativação pela equação de Arrhenius
Cp=

2926 J/kg.K
=

(Gustin et al., 1993 e
2006)
ɸ (dT/dt) dT/dt
T (°C)
(K/min) (K/seg)
100
120
125
138

23
42
50
80

.
Gráfico de Arrhenius

q (W/kg) T (K)

0,3833
0,7000
0,8333
1,3333

1122
2048
2438
3901

1/T (K)
373
393
398
411

ln (q)

0,00268
0,00254
0,00251
0,00243

7,023
7,625
7,799
8,269

Gráfico de Arrhenius
8,400

ln q (W/kg)

8,200
8,000

y = -4967,0859x + 20,3091
R² = 0,9926

7,800
7,600
7,400
7,200
7,000
6,800
0,00240

0,00245

0,00250

0,00255

0,00260

0,00265

0,00270

1/T (K)

Sendo:
ln = ln
=

.

.

1

ln q =
ln q0 =

y
20,3

(-Ea / R)= -4967,1

.

1/T =

=

x

A energia de ativação é:
R=
8,314 J/mol.K
Ea=

41296,4 J/mol

Fonte: Elaborado pela autora.
Com a regressão linear obtida no gráfico de Arrhenius, é possível estabelecer a
taxa de calor liberado numa dada temperatura de referência (Tabela 17):
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Tabela 17 – Calor gerado na referência de 100 °C
Tref=
100 °C
x= 0,002681
y= 6,9925158

373 K

qref= 1088,4564 W/kg

Fonte: Elaborado pela autora.
Com a taxa de calor de referência, temperatura de referência e energia
de ativação é possível encontrar a temperatura na qual o TMR,ad equivale 24 h (TD24)
– (Tabela 18):
Tabela 18 – Cálculo do TD24 do Resol
Cp=
2926 J/kg.K
R=
8,314 J/mol.K
Ea= 41296,35 J/mol
qref= 1088,456 W/kg
Tref=

100 °C

Tp=

60 °C

qp=

220 W/kg

TMRad, Tp=

0,08 h

MTSR=

248,00 °C

qMTSR=

47827,01 W/kg

TMRad, MTSR=

0,00 h

MTT=

139,00 °C

qMTT=

3839,59 W/kg

TMRad, MTSR=

0,01 h

TMRad=

24 h

=

T (°C)

373 K

.

=

.

qT (W/kg) TMRad (s)

T (K)

. . ²
.

TMRad (h)

=

Td24=

-39,8

233,2

0

86400,0

24,00

60,0
248,0
139,0

333,0
521,0
412,0

220
47827
3840

297,1
3,3
26,0

0,08
0,00
0,01

qT24=

@

24

-39,82 °C
0 W/kg

Fonte: Elaborado pela autora.
Neste caso, a temperatura teórica em que a reação pode permanecer por
24 horas em condições estáveis é bem menor que a temperatura de processo de
fabricação do Resol. Esta condição não é realista, pois a reação só seria mantida
estável por 24 horas numa temperatura de -39,82 °C, temperatura abaixo a
temperatura de fusão do formaldeído e do fenol. Desta forma, a reação só poderia ser
evitada mantendo as matérias primas em desencontro, ou seja, sem misturar, porém,
não teríamos reação alguma. Esta conclusão faz sentido ao relacionar que nos
estudos de Gustin et al. (1993) a reação exotérmica inicia à aproximadamente 13,5 °C
quando avaliado o início da reação exotérmica pela introdução de temperatura, na
qual já é uma temperatura bem abaixo a temperatura normal de processo de 60 °C.
Logo, a temperatura de estabilidade da reação por 24 horas é inviável. Visto que o
Resol é uma resina monocomponente, isto é, com poder de auto-cura, é esperado
que o produto continue reagindo até a sua cura completa. Por isso, o TD24 não pode
ser considerado na avaliação de criticidade do cenário.
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Considerando, então:
TD24 = -39,82 °C

Tp = 60 °C
MTT = 120 °C ~ 158 °C
MSTR = 246 °C ~ 309 °C
Obtemos a matriz de criticidade de MTSR x MTT (Tabela 19):
Tabela 19 – Matriz criticidade MTSR x MTT
120

134

MTSR (°C)

246 MTT < MTSR MTT < MTSR
253 MTT < MTSR MTT < MTSR
259 MTT < MTSR MTT < MTSR
265 MTT < MTSR MTT < MTSR
271 MTT < MTSR MTT < MTSR
276 MTT < MTSR MTT < MTSR
281 MTT < MTSR MTT < MTSR
286 MTT < MTSR MTT < MTSR
291 MTT < MTSR MTT < MTSR
295 MTT < MTSR MTT < MTSR
299 MTT < MTSR MTT < MTSR
302 MTT < MTSR MTT < MTSR
306 MTT < MTSR MTT < MTSR
309 MTT < MTSR MTT < MTSR
Fonte: Elaborado pela autora.

MTT água (°C)
144

152

158

MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR

MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR

MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR
MTT < MTSR

Ou seja:
TD24<Tp<MTT<MSTR
É nítido perceber que a temperatura de processo está acima da temperatura de
estabilidade térmica durante 24h. Porém, não existe nenhuma classe de criticidade do
cenário (Figura 11), onde a Tp é menor que a TD24. Neste caso, é importante
considerar que a TD24 não representa a temperatura de decomposição térmica, mas
após a perda de controle da temperatura de processo da síntese de reação, a reação
descontrolada vai ser iniciada e o ponto de ebulição, que caracteriza a MTT, será
alcançado durante o embalo térmico da reação (runaway) da reação descontrolada
atingindo MTSR. Ou seja, o dispositivo de segurança abrirá quando a massa
reacional atingir a MTT, mas o resfriamento por evaporação do solvente em refluxo
pode servir como uma barreira de segurança e, por tanto, configura a classe de
criticidade III (Figura 32):
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Figura 32 - Classe de criticidade do Resol

Fonte: Elaborado pela autora, baseado Figura 11.
A criticidade do cenário é 3 de acordo com o critério adotado e apresentado no
item 3.3.8. Neste caso, a conversão de fenol e formaldeído em monômero e
posteriormente em um polímero, terá o calor gerado pela reação convertido em
liberação de vapor de água. Considerando a pressão do dispositivo de alívio de 1 bar
e o volume de água na massa reacional da reação com F/P=1,897, podemos estimar
o volume de vapor que saíra para atmosfera quando o dispositivo de alívio de
segurança abrir (Tabela 20):
 Água
Dado:
Solvente considerado: Água
MTSR = Temperatura máxima da síntese da reação F/P = 1,897 (Tabela 14)
MTT = Temperatura máxima por razões técnicas F/P = 1,897 (Tabela 15)
∆Hv da água = 40,66 kJ/mol (POLING; PRAUSNITZ; O’CONNELL, 2001)
Cp,r = 2926 J/(kg.K) (GUSTIN et al., 1993)
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Tabela 20 – Cálculo do volume de vapor no sistema aberto na condição de referência
F/P = 1,897 e Pabs = 2 bar (pressão de alívio = 1 bar)
Sistema aberto
Massa de vapor que pode ser gerada pelo calor latente da evaporação (Água)
MM=
18 g/mol
MTSR=
281,4 °C
554,5 K
MTT=
120,2 °C
393,4 K
C p=
2926 J/kg.K
Msolv=

2166 Kg

∆Hv=
.

=

40,66 kJ/mol
.

Mv =

∆ ′

Densidade do vapor (água)
P=
MM=
R=
MTSR
=

2258888,9 J/kg

2
18
8,314
281,4

bar
g/mol
J/mol.K
°C

.

200000 Pa
0,018 kg/mol
554,516577 K
ρv =

.

Volume do vapor (água)
mv=

452,1 Kg

0,780868577 kg/m³

452,1 Kg

ρv=

0,8 kg/m³
Vv água=

=

578,95 m³

Fonte: Elaborado pela autora
Estimativa da extensão afetada pelo vapor (aproximação teórica puramente
estatístico, não é o cálculo de dispersão) – (Tabela 21):
Tabela 21 – Estimativa da extensão afetada pelo vapor (aproximação teórica, não é
dispersão)
Vv água=

á

=

3.

578,9 m³

á

2.

Fonte: Elaborado pela autora.

r v água=

6,51 m
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É sabido que a reação de Resol contém excesso de formaldeído e, portanto,
existe uma porcentagem livre de formaldeído no produto final. Isto é, parte do fenol e
do formaldeído não é convergido em produto final. Na cromatografia gasosa é
possível determinar a quantidade livre de formaldeído, bem como a quantidade livre
de Fenol. Considerando os dados de conversão e de material livre dado por Pilato
(2010), citado no item 3.4. como o valor de praticado na reação de F/P=1,897
possível estimar a quantidade de fenol e formaldeído arrastado com o vapor de água
para a atmosfera (Tabela 22):
Tabela 22 – Estimativa de fenol e formaldeído arrastado para atmosfera com o vapor
Mprod final=

3642 kg

Mf enol=

2200 kg

Mformaldeído=
Fenol convergido =
Formaldeido
convergido =
Fenol livre no produto
final =
Formaldeido livre no
produto final =

1332 kg
0,97

Mf enol convergido=

2134,0 kg

Mformaldeido convergido=

1265,4 kg

Mf enol livre=

47,3 kg

(PILATO et al., 2010, p. 50)
(PILATO et al., 2010, p. 50)

0,95

(PILATO et al., 2010, p. 50)

1,3 %

(PILATO et al., 2010, p. 50)

1,1 %

Mformaldeido livre=

40,1 kg

Mfenol arrastado vapor=

18,7 kg

Mf ormaldeido arrastado vapor=

26,5 kg

=

.
=

í

=

.
.%

=

.%
=
=

í

Fonte: Elaborado pela autora.
Considerando a pressão do dispositivo de alívio de 1 bar e o volume de água
na massa reacional da reação com F/P=1,897, podemos estimar o volume de vapor
de fenol que saíra para atmosfera (Tabela 23) quando o dispositivo de alívio de
segurança abrir:
Tabela 23 – Estimativa da massa de vapor de fenol para atmosfera
Massa de vapor que pode ser gerada pelo calor latente da evaporação (Fenol)
MM=

95 g/mol

MTSR=
MTT=
Cp=
Mfenol arrastado vapor=

.
∆ ′

554,5 K

120,2 °C
2926 J/kg.K

393,4 K

18,6540 Kg

∆Hv =
=

281,4 °C

46,18 kJ/mol
.

486105,26316 J/kg
Mv fenol arrastado atm=

Fonte: Elaborada pela autora.

Dado obtido em POLING; PRAUSNITZ; O’CONNELL (2001)
18,096 Kg
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Densidade do vapor de fenol na pressão relativa de 1 bar, na condição de
alívio de pressão do dispositivo de segurança, ou seja, pressão absoluta de 2 bar, e
na temperatura máxima da síntese da reação MSTR identificada na Tabela 24:
Tabela 24 – Estimativa densidade do vapor de fenol
Densidade do vapor arrastado Fenol
P=

2 bar

MM=

95 g/mol

R=
MTSR
=

200000 Pa
0,095 kg/mol

8,314 J/mol.K
281,4 °C

.

554,516577 K
ρv fenol=

.

4,1213 kg/m³

Fonte: Elaborada pela autora.
Através da massa de vapor e da densidade de vapor de fenol calculado é
possível encontrar o volume estimado do fenol para a atmosfera na Tabela 25:
Tabela 25 – Estimativa do volume de vapor de fenol para atmosfera
Volume de massa arrastado
Mv fenol arrastado atm=
18,096 kg
ρv fenol=
=

4,1 kg/m³
Vv fenol=

4,39098 m³

Fonte: Elaborada pela autora.
O volume de vapor de fenol diluído na atmosfera na respectiva proporção de
exposição por 30 minutos de toxicidade (IDHL) e pelo limite inferior de inflamabilidade
(LEL) dada pela FISPQ, conforme APENDICE A é representado na Tabela 26:
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Tabela 26 – Estimativa do volume de vapor tóxico e inflamável de fenol na atmosfera
Volume de vapor tóxico e inflamável (fenol)
IDLH=
250 ppm
LEL=
1,3 %
Vv fenol =
4,39 m³
=

Vtox =

17563,94 m³

=

Vex =

337,77 m³

Fonte: Elaborada pela autora.
O volume de fenol diluído representa a extensão calculada por aproximação
teórica (puramente estatístico, não representa o cálculo de dispersão), demonstrado
na Tabela 27:
Tabela 27 - Estimativa da extensão afetada pelo vapor de fenol

=

=

Vtox =

17563,9 m³

Vex=

337,8 m³

3.
2.
3.
2.

rtox =

20,32 m

rex =

5,44 m

Fonte: Elaborada pela autora.
Nesta condição de extensão de 20,32 m de raio de vapores tóxicos, a
criticidade, de acordo com a Tabela 41 no ANEXO C, considerando que esta
extenção alcançada permanece dentro das fronteiras do Site, o cenário é considerado
crítico. E a extensão 5,44 m de raio de vapores inflamáveis, considerando que esta
extensão alcançada permanece dentro das fronteiras do prédio produtivo, a
criticidade é marginal.
Considerando na mesma condição de pressão do dispositivo de alívio de 1bar
e o volume de água na massa reacional da reação com F/P=1,897, podemos estimar
o volume de vapor de formaldeído que saíra para atmosfera (Tabela 28) quando o
dispositivo de alívio de segurança abrir:
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Tabela 28 – Estimativa da massa de vapor de formaldeído para atmosfera
Massa de vapor que pode ser gerada pelo calor latente da evaporação (Formaldeído)
MM=

30 g/mol

MTSR=

281,4 °C

554,5 K

MTT=

120,2 °C

393,4 K

C p=

2926 J/kg.K

Mformaldeído arrastado vapor=

26,5 Kg

∆Hv=
.

=

5500 cal/mol
.

768166,7 J/kg

Mv formaldeído arrastado atm=

∆ ′

16,3 Kg

Fonte: Elaborada pela autora.
Densidade do vapor de fenol na pressão relativa de 1 bar, na condição de
alívio de pressão do dispositivo de segurança, ou seja, pressão absoluta de 2 bar, e
na temperatura máxima da síntese da reação MSTR identificada na Tabela 29:
Tabela 29 – Estimativa da densidade do vapor de formaldeído
Densidade do vapor arrastado formaldeído
P=

2 bar

MM=

30 g/mol

R=
MTSR
=

200000 Pa
0,03 kg/mol

8,314 J/mol.K
281,4 °C

.

554,516577 K
ρvformaldeído=

.

1,3 kg/m³

Fonte: Elaborada pela autora.
Através da massa de vapor e da densidade de vapor de formaldeído calculado
é possível encontrar o volume estimado do formaldeído para a atmosfera na tabela
30:
Tabela 30 – Estimativa do volume de vapor de formaldeído na atmosfera
Volume de massa arrastado
Mv formaldeído arrastado atm=
16,3 kg
ρvformaldeído=
=

Fonte: Elaborada pela autora.

1,3 kg/m³
Vv formaldeido=

12,52 m³
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O volume de vapor de formaldeído diluído na atmosfera na respectiva
proporção de exposição por 30 minutos de toxicidade (IDHL) e pelo limite inferior de
inflamabilidade (LEL) dada pela FISPQ, conforme APENDICE A é representado na
Tabela 31:
Tabela 31 – Estimativa do volume de vapor tóxico e inflamável de formaldeído na
atmosfera
Volume de vapor tóxico e inflamável (formaldeído)
IDLH=
20 ppm
LEL=
7 %
Vv formaldeído =
12,52 m³
=

Vtox =

625900,57 m³

=

Vex =

178,83 m³

Fonte: Elaborada pela autora.
O volume de formaldeído diluído representa a extensão calculada por
aproximação teórica (puramente estatístico, não representação o cálculo de
dispersão), é demonstrado na Tabela 32:
Tabela 32 – Estimativa da extensão de área afetado pelo vapor tóxico e inflamável de
formaldeído

=

=

Vtox =

625900,6 m³

Vex=

178,8 m³

3.
2.
3.
2.

rtox =

66,86 m

rex =

4,40 m

Fonte: Elaborada pela autora.
Nesta condição de extensão de 66,86 m de raio de vapores tóxicos, a
criticidade, de acordo com a tabela 41 no ANEXO C, considerando que esta extensão
alcançada permanece dentro das fronteiras do Site, a severidade do cenário é
considerada crítico. E a extensão 4,4 m de raio de vapores inflamáveis, considerando
que esta extensão alcançada permanece dentro das fronteiras do prédio produtivo, a
criticidade é marginal.
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Em um sistema fechado, isto é, em um reator sem alívio de pressão para a
atmosfera, o volume de vapor pode ser comprimido no volume disponível no reator.
Sendo que o vapor de água pode condensar, a pressão do reator deve ser estimada
pela pressão de vapor calculada pela equação de Clasius-Clapeyron (Tabela 33):
Tabela 33 – Pressão de vapor de água estimada pela equação de Clasius-Clapeyron
Equação de Clasius-Clapeyron
MM=
P0 =

18 kg/kmol
2 bar

∆Hv= 2258888,9 J/kg
R=
8,314 J/mol.K
T=
281,4 °C
T0=
120,2 °C
∆

=

.

200000 Pa
40660 J/mol
554,516577 K
393,35 K
P=

7419785,828 Pa

74,19785828 bar

Fonte: Elaborado pela autora.
Nesta condição a pressão máxima de 74 bar está acima da PMTA do
equipamento (considerado PMTA do reator igual ou maior que a pressão de alívio do
dispositivo de segurança), caracterizando a severidade catastrófica conforme o
critério de severidade apresentado na Tabela 41 no ANEXO C.
Para melhor avaliação da influência das variáveis de pressão do dispositivo de
alívio do reator e da proporção molar de F/P na reação de Resol, a Tabela 34 abaixo
demostra o resultado da extensão da área afetada pelos vapores inflamáveis e
tóxicos do fenol e formaldeído na condição de um sistema aberto por um dispositivos
de alivio de pressão, e também demonstra o resultado da pressão que o reator
poderá chegar, caso o sistema permaneça fechado, ou seja, na situação de bloqueio
do dispositivo de alívio de pressão, por exemplo. A proporção molar de F/P varia de
1,297 a 1,597 em intervalos de 0,1 em condições de pressão alívio de pressão que
varia de 1 bar a 5 bar em intervalos de 1 bar. Para melhor identificação visual, os
valores da mesma coluna são representados de menor (verde) para maior (vermelho)
em cores.
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Tabela 34 – Resultados para F/P variando de 1,297 a 2,597, em reator com
dispositivo de alívio de pressão variando de 1 bar a 5 bar.
Sistema aberto

Sistema Fechado

P
Massa
rtox
rex
rtox
rex
MTSR MTT alívio reacional r v
fenol
fenol
formaldeído formaldeído Vreator,vazio P (bar
F/P
(°C)
(°C) (bar) total (kg) água(m) (m)
(m) (m)
(m)
(m³)
abs)
246 120,2
1 1,297
1,0
5029,3
5,26 19,91 5,33
43,57
2,87
4,2
40,36
253 120,2
2 1,397
1,0
5219,1
5,49 20,11 5,39
48,29
3,18
4,1
45,79
259
3 1,497
120,2
1,0
5408,9
5,71 20,25 5,42
52,55
3,46
4,0
51,34
265
4 1,597
120,2
1,0
5598,6
5,92 20,33 5,45
56,48
3,72
3,9
56,97
271
5 1,697
120,2
1,0
5788,4
6,13 20,37 5,46
60,15
3,96
3,8
62,67
276 120,2
6 1,797
1,0
5978,2
6,33 20,36 5,46
63,59
4,19
3,7
68,39
281 120,2
7 1,897
1,0
6167,9
6,51 20,31 5,44
66,84
4,40
3,6
74,12
286 120,2
291 120,2

1,0

6357,7

6,70 20,23

5,42

69,93

4,61

3,5

79,83

1,0

6547,5

6,87 20,10

5,39

72,87

4,80

3,4

85,53

295 120,2
299 120,2

1,0

6737,2

7,04 19,94

5,34

75,69

4,99

3,3

91,18

1,0

6927,0

7,21 19,75

5,29

78,39

5,16

3,2

96,79

302 120,2
306 120,2

1,0

7116,8

7,37 19,52

5,23

80,99

5,33

3,1

102,33

1,0

7306,5

7,52 19,25

5,16

83,50

5,50

3,0

107,81

309 120,2
246 133,5

1,0

7496,3

7,67 18,94

5,07

85,91

5,66

3,0

113,22

2,0

5029,3

4,42 16,76

4,49

36,67

2,42

4,2

40,31

253 133,5
259 133,5

2,0

5219,1

4,63 16,96

4,54

40,72

2,68

4,1

45,74

2,0

5408,9

4,83 17,10

4,58

44,40

2,92

4,0

51,28

265 133,5
271 133,5

2,0

5598,6

5,01 17,20

4,61

47,79

3,15

3,9

56,91

2,0

5788,4

5,19 17,26

4,62

50,95

3,36

3,8

62,59

276 133,5
281 133,5

2,0

5978,2

5,36 17,27

4,63

53,92

3,55

3,7

68,31

2,0

6167,9

5,53 17,24

4,62

56,74

3,74

3,6

74,03

286 133,5
291 133,5

2,0

6357,7

5,69 17,19

4,60

59,41

3,91

3,5

79,74

2,0

6547,5

5,84 17,09

4,58

61,96

4,08

3,4

85,43

295 133,5
299 133,5

2,0

6737,2

5,99 16,97

4,55

64,40

4,24

3,3

91,08

2,0

6927,0

6,14 16,81

4,50

66,74

4,40

3,2

96,67

302 133,5
306 133,5

2,0

7116,8

6,27 16,62

4,45

68,99

4,54

3,1

102,21

2,0

7306,5

6,41 16,40

4,39

71,16

4,69

3,0

107,69

309 133,5
246 143,6

2,0

7496,3

6,54 16,15

4,33

73,25

4,82

3,0

113,08

3,0

5029,3

3,89 14,75

3,95

32,29

2,13

4,2

40,19

253 143,6
259 143,6

3,0

5219,1

4,08 14,96

4,01

35,92

2,37

4,1

45,60

3,0

5408,9

4,26 15,11

4,05

39,23

2,58

4,0

51,13

265 143,6
271 143,6

3,0

5598,6

4,44 15,22

4,08

42,28

2,78

3,9

56,74

3,0

5788,4

4,60 15,28

4,09

45,13

2,97

3,8

62,41

276 143,6
281 143,6

3,0

5978,2

4,76 15,31

4,10

47,81

3,15

3,7

68,10

3,0

6167,9

4,91 15,30

4,10

50,35

3,32

3,6

73,81

3,0

6357,7

5,05 15,26

4,09

52,76

3,48

3,5

79,50

37 2,097

286 143,6
291 143,6

3,0

6547,5

5,19 15,19

4,07

55,06

3,63

3,4

85,17

38 2,197

295 143,6

3,0

6737,2

5,33 15,09

4,04

57,26

3,77

3,3

90,81

8 1,997
9 2,097
10 2,197
11 2,297
12 2,397
13 2,497
14 2,597
15 1,297
16 1,397
17 1,497
18 1,597
19 1,697
20 1,797
21 1,897
22 1,997
23 2,097
24 2,197
25 2,297
26 2,397
27 2,497
28 2,597
29 1,297
30 1,397
31 1,497
32 1,597
33 1,697
34 1,797
35 1,897
36 1,997
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39 2,297
40 2,397
41 2,497
42 2,597
43 1,297
44 1,397
45 1,497
46 1,597
47 1,697
48 1,797
49 1,897
50 1,997
51 2,097
52 2,197
53 2,297
54 2,397
55 2,497
56 2,597
57 1,297
58 1,397
59 1,497
60 1,597
61 1,697
62 1,797
63 1,897
64 1,997
65 2,097
66 2,197
67 2,297
68 2,397
69 2,497
70 2,597

299 143,6
302 143,6

3,0

6927,0

5,46 14,96

4,01

59,38

3,91

3,2

96,39

3,0

7116,8

5,59 14,80

3,96

61,41

4,04

3,1

101,91

306 143,6
309 143,6

3,0

7306,5

5,71 14,61

3,91

63,37

4,17

3,0

107,37

3,0

7496,3

5,83 14,39

3,85

65,26

4,30

3,0

112,75

246 151,8
253 151,8

4,0

5029,3

3,52 13,32

3,57

29,15

1,92

4,2

40,05

4,0

5219,1

3,69 13,53

3,62

32,49

2,14

4,1

45,44

259 151,8
265 151,8

4,0

5408,9

3,86 13,69

3,67

35,53

2,34

4,0

50,95

4,0

5598,6

4,02 13,80

3,70

38,35

2,53

3,9

56,54

271 151,8
276 151,8

4,0

5788,4

4,18 13,88

3,72

40,98

2,70

3,8

62,19

4,0

5978,2

4,32 13,91

3,73

43,45

2,86

3,7

67,86

281 151,8
286 151,8

4,0

6167,9

4,46 13,92

3,73

45,79

3,02

3,6

73,55

4,0

6357,7

4,60 13,89

3,72

48,02

3,16

3,5

79,22

291 151,8
295 151,8

4,0

6547,5

4,73 13,83

3,71

50,14

3,30

3,4

84,87

4,0

6737,2

4,85 13,75

3,68

52,18

3,44

3,3

90,48

299 151,8
302 151,8

4,0

6927,0

4,98 13,63

3,65

54,13

3,57

3,2

96,05

4,0

7116,8

5,09 13,49

3,62

56,01

3,69

3,1

101,55

306 151,8
309 151,8

4,0

7306,5

5,21 13,33

3,57

57,82

3,81

3,0

106,99

4,0

7496,3

5,32 13,13

3,52

59,56

3,92

3,0

112,35

246 158,8
253 158,8

5,0

5029,3

3,22 12,21

3,27

26,73

1,76

4,2

39,90

5,0

5219,1

3,39 12,43

3,33

29,85

1,97

4,1

45,27

259 158,8
265 158,8

5,0

5408,9

3,55 12,60

3,37

32,70

2,15

4,0

50,76

5,0

5598,6

3,71 12,72

3,41

35,33

2,33

3,9

56,33

271 158,8
276 158,8

5,0

5788,4

3,85 12,80

3,43

37,79

2,49

3,8

61,96

5,0

5978,2

3,99 12,84

3,44

40,11

2,64

3,7

67,61

281 158,8
286 158,8

5,0

6167,9

4,12 12,86

3,44

42,30

2,79

3,6

73,28

5,0

6357,7

4,25 12,84

3,44

44,39

2,92

3,5

78,93

291 158,8
295 158,8

5,0

6547,5

4,37 12,80

3,43

46,38

3,05

3,4

84,56

5,0

6737,2

4,49 12,72

3,41

48,29

3,18

3,3

90,15

299 158,8
302 158,8

5,0

6927,0

4,61 12,62

3,38

50,12

3,30

3,2

95,69

5,0

7116,8

4,72 12,50

3,35

51,88

3,42

3,1

101,17

306 158,8
309 158,8

5,0

7306,5

4,83 12,35

3,31

53,57

3,53

3,0

106,59

5,0

7496,3

4,93 12,17

3,26

55,21

3,64

3,0

111,93

Fonte: Elaborada pela autora.
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6.2 Análise de risco de processo (ZHA)
6.2.1 Determinação de caminhos de análise (Pathways)
Utilizando o desenho de processo para fabricação de Resol, citado no item 3.4,
é feito a determinação dos caminhos de processo (Figura 33) para a avaliação dos
desvios de processo e criação dos cenários de risco. Visando os cenários mais
perigosos, é apresentado 4 caminhos diferentes, são eles:
1 – Adição de formaldeído
2 – Condensação de água e alívio de pressão de processo
3 – Resfriamento do reator
4 – Alívio de pressão de emergência
Figura 33 – Caminhos de análise do processo Resol

Fonte: Elaborado pela autora, baseado na Figura 17 de Gustin et al. (1993)
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6.2.2 Cenários de Risco
Tabela 35 – Cenários de reação descontrolada do processo Resol
Organização: Reator semi-batelada

Data da Análise:

Análise: Reação de Resol
No. Análise
1

REAÇÃO
RESOL

01/08/2016
Matriz
Atual
Meta

Perigo

Causa

Efeito

Ação

PATHWAY 1:

FALHA NO
CONTROLE DE
ADIÇÃO DE
FORMALDEÍDO

Acúmulo de 100% do
formaldeído na
reação, possível
reação abrupta, com
aumento de
temperatura até a
temperatura máxima
por razões técnicas
(MTT) e abertura do
disco de ruptura na
pressão de alívio (P
alívio), liberação de
vapor de água com
arraste de produto
toxico e inflamável
para atmosfera.

1 Avaliação do nível de B
integridade de
segurança (SIL) da
malha de adição de
formaldeído.

REAÇÃO
DESCONTROLADA

II

E

II
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2

REAÇÃO
RESOL

PATHWAY 2 E
PATHWAY 3:
REAÇÃO
DESCONTROLADA

3

REAÇÃO
RESOL

PATHWAY 2 E
PATHWAY 4:
SOBREPRESSÃO

FALHA DA MALHA
DE CONTROLE DE
TEMPERATURA

Perda de controle da
reação, com aumento
de temperatura até a
temperatura máxima
por razões técnicas
(MTT) e abertura do
disco de ruptura na
pressão de alívio (P
alívio), liberação de
vapor de água com
arraste de produto
toxico e inflamável
para atmosfera.
FALHA MALHA DE
Perda de controle da
TEMPERATURA DO reação, causando a
REATOR
polimerização
+
precipitada da massa
BLOQUEIO DA
reacional no reator,
LINHA DE ALÍVIO DE ocasionando o
PRESSÃO
bloqueio das linhas
de alívio de pressão.
O aumento de
temperatura até a
temperatura máxima
por síntese da reação
(MTSR) ocasionará
evaporação da água
contida na massa
reacional até a
pressão de vapor da
água na MTSR. O
aumento de pressão
interna do reator,

1 Avaliação do nível de B
integridade de
segurança (SIL) da
malha de controle de
temperatura.

II

E

II

1 Avaliação do nível de E
integridade de
segurança (SIL) da
malha de controle de
temperatura.
+
Dimensionamento do
dispositivo de
segurança de forma
a prevenir perda de
carga na linha de
alívio de pressão.

I

F

I
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devido a falha do
sistema de alívio de
pressão irá superar a
Pressão de projeto do
reator, causando
explosão mecânica
do reator.
Fonte: Elaborado pela autora.
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7

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os caminhos de processo poderiam ser mais detalhados se disponível um
diagrama de processo com a instrumentação identificada, como válvulas, indicadores
de temperatura, pressão, vazão entre outros. Visto que os dados disponíveis são
limitados em dados de processo, foram idealizados os caminhos de processo de
maneira a abordar apenas os riscos de que envolvem análise térmica da reação,
como o risco de descontrole da adição de formaldeído, descontrole da temperatura da
massa reacional pela falha do resfriamento na camisa do reator, falha no
condensador de vapor e falha do alívio de pressão do reator.
Na análise térmica da reação Resol é demonstrado o aumento de temperatura
da massa reacional em condições adiabáticas (∆Tad,r) durante a reação de
condensação, onde é formada as pontes de metileno, a partir do calor de reação do
formaldeído reagindo para uma ponte de metileno obtido em uma referência
bibliográfica de dados calorimétricos e, então, é possível identificar a máxima
temperatura de síntese de reação (MTSR) para misturas reacionais de diferentes
proporção molar F/P, isto é, considerando adição de formaldeído em quantidades
menores e maiores para simular diferentes condições de F/P, sendo fixa a quantidade
de fenol e hidróxido de sódio.
Analisado a variação de F/P de 1,297 a 2,597 em intervalos de 0,1, desta
forma a concentração molar de formaldeído é maior que a do fenol e a reação
permanece sendo reação de Resol, em condições de alívio de pressão variáveis de 1
bar a 5 bar em intervalos de 1 bar. A avaliação considerou a massa de fenol
adicionada para a reação de referência (F/P=1,897) de 2200 kg fixa, e para atender a
variação de F/P a massa de formaldeído varia, na forma de solução de 37 %
formaldeído em água com 10 % de metanol como estabilizante químico, com isso a
quantidade de agua e metanol também varia alterando a massa reacional total
(Tabela 13). O resultado da máxima temperatura da síntese da reação (MTSR) em
função da variação de F/P (Tabela 14) demonstra que conforme aumenta a
concentração de formaldeído na reação, maior é a temperatura que a reação pode
alcançar em condição adiabática.
A temperatura máxima por razões técnicas (MTT) aumenta quando a pressão
de alívio do reator aumenta também (Tabela 15). Isso acontece devido a MTT estar
relacionada diretamente com a temperatura de pressão de vapor do solvente na
condição de pressão de alívio do reator. Portanto, a MTT independe da proporção
molar de fenol e formaldeído (F/P).
Para uma estimativa de conversão de fenol e formaldeído em Resol é
assumido os dados de conversão de Pilato et al. (2010), onde 0,95 da massa inicial
de formaldeído e 0,97 da massa inicial de fenol é convergido em no produto final
Resol. Nesta estimativa não foi considerado divergência de conversão em função da
variação de F/P, isto é, considerado o mesmo valor de conversão para todas as
variações de F/P, bem como o mesmo valor de fenol e formaldeído livre na massa do
produto final (Tabela 13). Esta abordagem implica numa aproximação teórica da
massa livre de fenol e formaldeído que será utilizado para o cálculo do raio de vapor
toxico e do raio de vapor explosivo quando aliviado para a atmosfera após o alívio da
pressão pelo dispositivo de segurança, logo, os valores obtidos no raio de
abrangência dos vapores tóxicos e explosivos são aproximações numéricas para uma
análise teórica dos cenários avaliados.
A energia de ativação de 41 kJ/mol, calculada pela lei de Arrhenius (Tabela
16), é usada para calcular a temperatura teórica em que a reação pode permanecer
por 24 horas em condições estáveis e o resultado é bem menor que a temperatura de
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processo de fabricação do Resol (Tabela 18). Esta condição não é realista, pois a
reação só seria mantida estável por 24 horas numa temperatura de -39,8 °C,
temperatura abaixo a temperatura de fusão do formaldeído e do fenol. Desta forma, a
reação só poderia ser evitada mantendo as matérias primas em desencontro, ou seja,
sem misturar, porém, não teríamos reação alguma. Está conclusão faz sentido ao
relacionar os estudos de Gustin et al. (1993) onde a reação exotérmica inicia a
aproximadamente a 13,5 °C (Tabela 7) quando avaliado o início da reação exotérmica
pela introdução de temperatura, na qual já é uma temperatura bem abaixo a
temperatura normal de processo de 60 °C. Logo, a temperatura de estabilidade da
reação por 24 horas é inviável. Visto que o Resol é uma resina monocomponente, isto
é, com poder de auto-cura, é esperado que o produto continue reagindo até a sua
cura completa. Por isso, o TD24 não pode ser considerado na avaliação de criticidade
do cenário.
A massa reacional poderá atingir a máxima temperatura de síntese da reação
(MTSR) de 246 °C a 309 °C em condições variáveis de F/P e pressão de alívio já
citado. Considerando que a temperatura máxima por razões técnicas (MTT) que o
reator irá chegar será a temperatura equivalente a pressão de vapor da água na
pressão de alívio do dispositivo de segurança do reator, a massa reacional poderá
atingir de 120 °C a 158 °C até a abertura do dispositivo de alívio. Portanto,
desprezando a temperatura de estabilidade de reação por 24 horas, a condição de
que a temperatura de processo (60 °C) é menor que a MTT (120°C ~158 °C) e que é
menor que a MTSR (246 °C ~ 309 °C) – Tp<MTT<MTSR – representa o cenário de
reação descontrolada de criticidade 3 (Tabela 19 e Figura 32), o que implica na
avaliação de formação de vapores ou gás.
Como a reação exotérmica é proveniente da conversão de fenol-formaldeído
em polímero, uma estrutura de massa molecular pesada, foi considerado que apenas
a água que dilui o meio é desprendida da reação e será transformada em vapor nesta
condição, podendo arrastar uma pequena quantidade de fenol e formaldeído livre. A
massa de metanol contido no formaldeído é considerada desprezível devido a
pequena quantidade e, por isso, não é considerada a volatização da mesma.
A demonstração dos cálculos da massa de vapor, densidade de vapor, volume
de vapor e extensão do vapor de água para a condição de referência de F/P=1,897 e
pressão de alivio de 1 bar é indicado nas Tabelas 20 e 21. O vapor liberado poderá
arrastar traços de fenol e formaldeído para a atmosfera, demonstrado pelos cálculos
nas tabelas 22, 23, 24, 25, 26 e 27 para o arraste de fenol, e nas tabelas 22, 28, 29,
30, 31 e 32 para o arraste de formaldeído na condição de referência de F/P=1,897 e
pressão de alívio de 1 bar. Sendo que o resultado para a condições variáveis de F/P e
pressão de alívio encontra-se na Tabela 34. O raio tóxico causado pelo formaldeído
arrastado pelo vapor para atmosfera varia de 26,73 m a 85,91 m, o raio explosivo
causado pelo formaldeído varia de 1,76 m a 5,66 m. É possível notar que o aumento
do raio tóxico e do raio explosivo do formaldeído tem a tendência de aumentar
conforme aumenta a proporção molar do F/P, justificado pela maior adição de
formaldeído na massa reacional. O raio tóxico de formaldeído é maior que o raio
explosivo devido as características intrínsecas da matéria prima do limite inferior de
explosividade (LEL) de 7 %v/v e a concentração imediatamente perigosa à vida e
saúde (IDLH) de 20 ppm. O raio tóxico causado pelo fenol arrastado pelo vapor para
atmosfera varia de 12,17 m a 20,35 m, o raio explosivo causado pelo fenol varia de
3,26 m a 5,46 m. É possível notar que o aumento do raio tóxico e do raio explosivo do
fenol tem a tendência de aumentar proporcionalmente ao aumento de F/P e
inversamente proporcional a pressão ajustada do dispositivo de alívio, isso porque a
massa de fenol é a mesma em todos os caso e a massa de vapor arrastada diminui
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com o aumento da pressão interna do reator. O raio tóxico de fenol é maior que o raio
explosivo devido as características intrínsecas da matéria prima do limite inferior de
explosividade (LEL) de 1,3 %v/v e a concentração imediatamente perigosa à vida e
saúde (IDLH) de 250 ppm.
Nesta condição com extensão de 26,73 m a 85,91 m de raio de vapores tóxicos
para formaldeído e de 12,17 m a 20,37 m de vapores tóxicos de fenol, a criticidade,
de acordo com a Tabela 38 no ANEXO C, considerando que esta extensão alcançada
permanece dentro das fronteiras do Site, a severidade do cenário é considerada
crítico. E a extensão 1,76 m a 5,66 m de raio de vapores inflamáveis de formaldeído e
de 3,26 m a 5,46 m de vapores inflamáveis de fenol, considerando que esta extensão
alcançada permanece dentro das fronteiras do prédio produtivo, a criticidade é
marginal. Se considerado o maior raio como a cenário mais conservador, a
severidade do cenário de risco de liberação de vapores tóxicos e inflamáveis é crítico,
conforme demonstrado nos cenários 1 e 2 da Tabela 35.
Contudo, caso o dispositivo de segurança não funcionar devido a um
entupimento, o volume do vapor gerado irá comprimir e gerar uma pressão
equivalente a pressão de vapor na temperatura máxima de síntese de reação
(MTSR). Conforme indicado na Tabela 34, a pressão do reator pode variar de
39,90 bar a 113,22 bar, provando causar o rompimento e a destruição do reator e das
instalações ao redor, considerando que a pressão máxima de trabalho admissível
(PMTA) do reator seja no máximo 5 bar, caracterizando uma severidade catastrófica,
de acordo com a Tabela 38 no ANEXO C, e demonstrado no cenário 3 da Tabela 35.
O aumento da pressão de vapor ocorre proporcionalmente ao aumento de F/P e
inversamente proporcional a pressão ajustada do dispositivo de alívio, isso porque a
massa de reacional aumenta, deixando um menor espaço para o vapor ocupar dentro
do reator causando maior compressão dos vapores e gases dentro do reator.
Os cenários de risco identificados através da metodologia ZHA, demostram
que ambos os riscos são inaceitáveis, isto é, estão posicionados na matriz de risco
em zona vermelha. O primeiro cenário contempla a falha da malha de controle de
adição de formaldeído na massa reacional, o que irá permitir o acúmulo do reagente
na massa reacional com consequente ocorrência da reação descontrolada do Resol.
Considerando a malha de controle de adição de formaldeído um sistema
instrumentado não testado, a sua falha é provável (B) conforme o critério de
probabilidade na Tabela 37 do ANEXO C. A avaliação de severidade é baseada na
emissão de vapores tóxicos, pois atingir uma extensão maior de dano, e conforme já
citado, considerado uma severidade crítica (II). Para a redução do Risco B-II (vide
matriz de Risco no ANEXO D), para uma zona aceitável, é necessário implementar
uma medida preventiva na qual a malha de controle de adição de formaldeído tenha
um nível de integridade de segurança (SIL) em que a probabilidade de falha reduza
para uma situação improvável (E-II). Este tipo de avaliação deve ser feito
considerando toda a instrumentação relacionada à temperatura por equipe
especializada.
O segundo cenário contempla a falha da malha de controle de temperatura, o
que também irá permitir a ocorrência da reação descontrolada do Resol.
Considerando a malha de controle de temperatura um sistema instrumentado não
testado, a sua falha é provável (B) conforme o critério de probabilidade na Tabela 37
do ANEXO C. A avaliação de severidade é baseada na emissão de vapores tóxicos,
pois atingir uma extensão maior de dano, e conforme já citado, considerado uma
severidade crítica (II). Para a redução do Risco B-II (vide matriz de Risco no ANEXO
D), para uma zona aceitável, é necessário implementar uma medida preventiva na
qual a malha de controle de temperatura tenha um nível de integridade de segurança
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(SIL) em que a q probabilidade de falha reduza para uma situação improvável (E-II).
Este tipo de avaliação deve ser feito considerando toda a instrumentação relacionada
à temperatura por equipe especializada.
O terceiro cenário de risco contempla duas causas concomitantes, que são a
falha da malha de controle de temperatura e a falha do sistema de alívio de pressão
do reator, devido, por exemplo, o bloqueio proveniente da massa reacional
polimerizada na linha de alívio. Nesta condição a severidade é catastrófica (I), pois
ocorrerá aumento de pressão interna do reator superando a pressão máxima de
trabalho admissível do equipamento. Devido a causa do cenário ser ocasionada por
duas falhas concomitantes e sendo uma delas a falha de um sistema de segurança
de alívio de pressão, a probabilidade é improvável (E), conforme critério de
probabilidade na Tabela 37 no ANEXO C. Contudo, mesmo a probabilidade sendo
baixa, o cenário é inaceitável pois a severidade é catastrófica (risco E-I, vide matriz de
risco no ANEXO D). Portanto, para reduzir o risco para uma posição aceitável, é
necessário reduzir a probabilidade do risco para praticamente impossível (F)
implementado uma medida de prevenção, que é a avaliação do nível de integridade
de segurança (SIL) da malha de controle de temperatura e uma medida de mitigação
que é o correto dimensionamento do dispositivo de segurança de alívio de pressão de
forma a prevenir perda de carga na linha de alívio de pressão permitindo completa
passagem dos vapores e assim evitando o aumento de pressão do sistema. Este
dimensionamento deve ser realizado considerando os dados específicos de projeto
do equipamento, tal como a pressão máxima de trabalho admissível, volume,
tamanho do lote e outros.
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CONCLUSÕES

Neste estudo de análise de risco é possível concluir que a falha do dispositivo
de alívio de pressão concomitante com a falha do controle de temperatura do reator
durante a reação de Resol pode ocasionar um cenário catastrófico devido ao aumento
da temperatura do reator causada pela síntese da reação e consequente aumento de
pressão do reator podendo atingir 113,22 bar devido a pressão de vapor da água
evaporada e comprimida dentro do reator.
Para prevenir este cenário é recomendado o estudo do nível de integridade da
malha de controle de temperatura do reator e a realização do dimensionamento
correto do dispositivo de alívio de pressão de segurança do reator de forma a evitar
perda de carga durante o alívio devido a polimerização da massa reacional.
Outro cenário identificado é a formação de atmosfera tóxica e inflamável ao
redor da instalação após o rompimento do dispositivo de alívio de pressão para a
atmosfera, podendo atingir uma extensão de até 85,91 m de raio para vapores tóxicos
e 5,66 m de raio para vapores inflamáveis, caracterizando um cenário de severidade
crítico. Para prevenir este cenário é recomendado a avaliação do nível de integridade
da malha de controle de temperatura do reator e da malha de controle de adição de
formaldeído, pois a causa deste cenário é a falha da malha de controle de
temperatura ou a falha do controle de adição de formaldeído no reator.
Para se obter o estado da arte no estudo de análise de risco é aplicável a
realização de modelagem empíricas tridimensionais em softwares especializados,
como por exemplo o software PHAST, onde é possível simular a reação em um reator
encamisado com agitador e condensador e visualizar a alteração das propriedades
físicas e químicas do equipamento, tais como temperatura e pressão até o
ocasionamento do rompimento do reator, bastante robusto, utilizado como ferramenta
de triagem para proporcionar uma rápida indicação de efeitos físicos. O estudo de
dispersão de gases também merece a realização de uma modelagem matemática tipo
CFD, podendo ser desenvolvido em softwares especializado tal como FLACS, onde é
obtido a curva de Gauss da dispersão dos vapores e gases conforme dados
climáticos da região da instalação estudada e apropriado para decisões
desenvolvimento de modelagem de explosão em plataformas e fábricas.
A mistura reacional de fenol e formaldeído na presença de acelerador de
reação e temperatura gera bastante calor, mas a pressão que poderia atingir a
explosão do reator é gerada pelo vapor de água formado. A presença de água no
meio reacional é importante para a formação do metilenoglicol que irá reagir com
fenol, para a diluir o polímero enquanto estiver dentro do reator, dificultando a
solidificação, e para auxiliar no controle de temperatura pelo refluxo de condensados.
Por isso não é possível evitar a explosão do reator retirando a presença da água na
mistura reacional, ela é intrínseca da reação. Contudo, é possível prevenir o aumento
de pressão melhorando as camadas de proteção do reator, e principalmente,
realizando o dimensionamento correto do dispositivo de segurança e garantindo o seu
funcionamento.
Os cenários de riscos demonstram que causas diferentes podem desencadear
o mesmo efeito, tal como a falha do controle de adição de formaldeído e a falha do
controle de temperatura que causam a reação descontrolada do Resol com posterior
emissão de vapores tóxicos e inflamáveis para a atmosfera. Ambos os cenários foram
reduzidos através da ação de avaliação do nível instrumentado de segurança (SIL) o
que acarreta na redução da probabilidade e, portanto, a redução do risco da posição
B-II para uma zona aceitável E-II (vide matriz de risco no ANEXO D).
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O cenário catastrófico se deve a falha do controle de temperatura concomitante
com a falha do dispositivo de segurança de alívio de pressão, que ocasiona o
aumento expressivo da pressão do reator acima da pressão de trabalho admissível.
Sendo necessário para a redução do risco E-I a ação de avaliação do nível de
integridade da malha de controle de temperatura e o correto dimensionamento do
dispositivo de segurança, levando o cenário para uma zona aceitável F-I.
As ações de prevenção e mitigação para redução dos riscos encontrados são
projetos a parte, na qual deve ser desenvolvido por pessoal especializado em
instrumentação para a avaliação de SIL e especialização para dimensionamento de
equipamentos para o dimensionamento do dispositivo de segurança. Ambos os
projetos podem ser acompanhados de investimento para a implementação das ações,
o que pode tornar inviável a realização da produção do Resol em empresas de
recursos reduzidos e que se preocupam com a segurança.
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ANEXO A – Lista de palavras guia de HAZOP

Fonte: (BESSA, 2014)
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ANEXO B – Tickler List ZHA

ZURICH Hazard Analysis TM
Tickler list

Os itens relevantes 1

Itens que são aplicáveis ao processo são considerados em detalhe
e os respectivos resultados são registrados no protocolo.

Itens que não se aplicam ou não são relevantes para o processo
pode ser ignorada
Devido à grande variedade de processos de fabricação realizadas
por ou para a empresa, a lista de itens a seguir indicada nunca será
3 totalmente concluída. A consideração é dada, portanto, em todos os
tipos de análises de risco a experiência, know-how e imaginação do
pessoal qualificado que realiza a análise.

Itens não-aplicáveis 2

Totalidade

Lista de itens

Documentação

Informações sobre
o incidente
Organização do
Trabalho

Saldo de materiais

Perigos de
Materiais

Interações

Procedimento
Procedimento de Operação em linguagem do operador
Informações de Segurança no Procedimento Operacional
Permissões
Processo
Materiais
Resíduos
Emissões (Águas Residuais, Resíduos Gases)
Literatura
Experiência
Educação e capacitação do pessoal
Instrução
Fatores humanos
Resíduos (reutilização, reciclagem, incineração e eliminação)
Emissões para o ar
Tratamento de água poluída
Explosivo
Pirofórico
Deflagração (auto-reativa)
Inflamável
Combustível
Oxidante
Tóxico
Corrosivo
Eco-tóxico
Entre reagentes
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perigosas

Planta

Reação química

Processo físico

Os parâmetros do
processo

Fases do Processo
especiais

Decomposição
térmica

Com materiais de construção
Com água e ar
Com os meios de aquecimento / resfriamento
Localização
Materiais de construção
Sistema de Controle de Processo
Sistema de alarme
Sistemas de Emergência
Manutenção
Lubrificação
Calor de reação
A acumulação de material que não reagiu
Capacidade de remoção de calor versus taxa de produção de calor
Reações secundárias
Subprodutos
A liberação de gás
Efeitos catalíticos
Tamanho da partícula (distribuição)
Heterogeneidade
Viscosidade (mudanças)
Espuma
Calor de mistura, dissolução
Calor capacidade de remoção de calor vs. taxa de Produção
Viscosidade (mudanças)
Espuma
Atrito
Impacto
Tamanho da partícula (distribuição)
A entrada de calor por agitadores
Temperatura (muito alto, muito baixo)
Pressão (demasiado elevada, muito baixa)
Sistema de alívio de pressão
Taxas de Fluxo (muito alto, muito baixo)
Dosagem errada (sequência, tempo, quantidade)
Materiais errados (mix-up de produtos químicos)
Concentrações erradas (reagentes, acelerador de reação)
A entrada de calor por agitadores
Start-Up e de parada
Limpeza
Manutenção
Mudança de turno
Reagentes
As misturas reacionais
Produtos
Estabilidade térmica
Em temperaturas normais de funcionamento
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Em temperaturas que ocorrem após eventuais desvios de processo

Fogo

Proteção explosão

A acumulação de calor no material a granel sem agitação
Efeito de impurezas
Carga de incêndio
Detecção
Alarme / Plano de alarme
Combate a Incêndio inicial
Bombeiros
Extinção
Meio
Fornecido
Efeito sobre instalações vizinhas
Gases de Combustão
Atmosferas Explosivas
Misturas de pó-ar
Gases inflamáveis e vapores
Misturas híbridas
Ex-Zones
Ventilação
Inertização
Construir-se e sustentar
Fontes de Ignições
Fumaça
Chamas abertas
Corte
Soldagem
Superfícies quentes
Iluminação
Atrito
Impacto
Instalações elétricas
Decomposição térmica
Partículas brilhantes
Eletricidade estática
Aterramento
Acumulação de carga em equipamentos ou materiais nãocondutores
Cone de descarrega em silos
Efeito nas salas de controle
Efeito nas instalações vizinhas
Efeito sobre os seres humanos, fauna e meio ambiente
Situação do edifício
Proteção Construtiva de Explosão
Construção à prova de pressão
Alívio/Ventilação de Explosão
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Perda de
Contenção

Energias

Possível mau
funcionamento ou
falhas

Armazenamento

Saúde

Supressão de Explosão
Efeitos de desacoplamento da Explosão
Derramamento
Lançamento
Dispersão
Impacto sobre as instalações vizinhas
Efeito sobre os seres humanos, fauna e ambiente
Medidas de mitigação/contenção
Energia elétrica
Meio de aquecimento
Meio de resfriamento
Ar pressurizado
Gás inerte
Água
Falha de energia
Falha de resfriamento
Falha Aquecimento
Falha agitação
Aquecimento completo errôneo
Bloqueio de tubulações, filtros, válvulas, atuadores etc.
Transbordo
Sifão
Entupimento de Filtros
Falha de ventilação
Falha de Absorção ou Scrubbers
Envelhecimento
Corrosão
Atribuição de Armazenamento Categorias
Quarentena Segurança
Envelhecimento / Degradação
Estabilização / agentes estabilizadores
Processos Biológicos
A exposição a materiais perigosos
Irritação
Queimaduras químicas
Envenenamento
Inalação de vapores
Efeitos de longo prazo
Símbolos de advertência
Marcação
Proteção pessoal
Asfixia (relacionado com a redução da concentração de oxigênio)
Barulho
Ergonomia
Superfícies quentes
Gases quentes
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Biossegurança

Gestão de
Emergência

Fatores externos

Perigos mecânicos (botoeiras/sensores de parada)
A classificação de organismos
Contenção
Proteção pessoal
Instrução de parada de emergência
Organização de alarme
Medidas de mitigação/contenção
Perigos naturais (terremotos, furacões etc.)
O tempo (chuva, neve, são, congelamento, vento, sol, inundação)
Impacto das instalações vizinhas
Impacto de mover itens (veículos, gruas, elevadores etc.)
Incêndio em outras partes da planta / site
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ANEXO C – Critérios e categorias da Matriz de Risco
Tabela 36 - Critério de severidade qualitativo abrangente
Severidade

IV - Desprezível
Acidente
afastamento.

III - Marginal

Imagem

Doença
ocupacional
reversível
OU
irreversível de baixa
gravidade
OU
exposição crônica a
substâncias tóxicas
Ocorrência ambiental
com impacto restrito ao
site, sem necessidade
de bloqueio do canal
pluvial ou ações para
remediação de área.

Ocorrência ambiental
com impacto restrito ao
site, com necessidade
de bloqueio do canal
pluvial ou ações para
remediação de área.

Ocorrência ambiental
com impacto fora do
site (média severidade)
OU envolvimento da
Agencia Ambiental.

Desconforto
em Evasão de funcionários
decorrência de evento de uma ou mais
na área local.
unidades
para
um
ponto
de
encontro
interno.
Repercussão na mídia
local (cidade).

Evasão
total
de
funcionários
da
empresa
OU
acionamento do PAM.

Prejuízo < US$ 10 mil.
Materiais

I - Catastrófica

sem Acidente
com Acidente
com Morte
afastamento de até 3 afastamento maior que incapacitação.
dias.
3 dias.

Vida e saúde

Meio
ambiente

II - Crítica

Parada < 1 semana.

ou

Morte
ou
incapacitação grave
OU
doença
ocupacional
irreversível grave OU
exposição crônica a
substâncias Tóxicas
e/ou CMR.
Ocorrência ambiental
com impacto fora do
site
(grande
severidade)
com
envolvimento
da
Agencia
Ambiental
e/ou remediação de
áreas.
Evasão
da
comunidade
OU
acionamento
da
Defesa Civil.

Repercussão na mídia Repercussão
na
regional (estado).
mídia nacional e/ou
internacional.
Prejuízo < US$ 100 mil. Prejuízo < US$ 1 Prejuízo > US$ 1
milhão.
milhão.
Parada < 1 mês.
Parada < 6 meses.
Parada > 6 meses.

Fonte: Baseado na matriz proposta por Stoessel (2008)
Tabela 37 - Critério de probabilidade qualitativo abrangente
A - Frequente (1)
B - Provável (0,833)
C - Ocasional (0,667)
D - Remoto (0,5)
E - Improvável (0,333)
F - Praticamente Impossível (0,167)

Probabilidade
Uma ou mais ocorrências a cada ano OU erro humano por inexistência
de treinamento ou procedimento em condições adversas de trabalho
Uma vez na vida útil do sistema OU erro humano por inexistência de
treinamento ou procedimento em condições adequadas de trabalho OU
falha de um único sistema instrumentado não testado
Falha de sistema de manutenção preventiva periódica OU erro humano
por descumprimento de procedimento ou treinamento recebido
Falha de Sistemas de Monitoramento redundantes e testados
periodicamente OU dois erros humanos eventuais em ações
independentes OU falha de equipamento estático sujeito a inspeção
Falha de válvulas de segurança ou discos de ruptura
Falha de Sistemas Instrumentados de Segurança redundantes ou
singular com SIL eficaz OU falha mecânica vasos de pressão

Fonte: Baseado na matriz proposta por Stoessel (2008)
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Tabela 38 - Critérios de severidade quantitativo específico para reação descontrolada
Sistema Fechado

Sistema Aberto

Severidade ∆Tad,r (K)

Ordem de
magnitude de Q’ᵣ
(kJ/kg)
Pressão

Extensão (r)

Catastrófico >400

> 800

> P teste

>Site

Crítico

400 - 800

P máx. - P teste

Site

100 - 400

P processo - P máx.

Planta

< 100

< P processo

Equipamento

Marginal

200 - 400

50 - 200
< 50 e sem
Desprezível pressão
Fonte: STOESSEL (2008)

Tabela 39 - Critérios de probabilidade quantitativo específico para reação
descontrolada
Probabilidade
TMR,ad (h)
Frequente
<1
Provável
1-8
Ocasional
8-24
Remoto
24-50
Improvável
50-100
Quase impossível
>100
Fonte:STOESSEL (2008)
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ANEXO D – Matriz de Risco
Figura 34 – Exemplo 2 de matriz de risco
Severidade

IV – Desprezível

III - Marginal

Probabilidade
A - Frequente (1)

B - Provável (0,833)
C - Ocasional
(0,667)
D - Remoto (0,5)
E - Improvável
(0,333)
F -Praticamente
Impossível (0,167)

Legenda:
Risco Aceitável
Risco Inaceitável

Fonte: Baseado na matriz proposta por Stoessel (2008)

II - Crítica

I – Catastrófica
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ANEXO E – Conjunto de dados recomendados para análise de risco

Dados do Material
Dados Físicos
Peso Molecular
Densidade
Ponto de Fusão
Ponto de ebulição
Capacidade calorifica
Viscosidade
Condutividade (calor)
Condutividade (elétrica)
Combustibilidade
Índice de combustibilidade (sólidos)
Ponto de Fulgor (líquidos)
Decomposição Térmica
Tonse [DTA, DSC]
∆H decomposição
AZT24, LZT (ou equivalente)
“Espontaneidade” / Teste de deflagração
Processo Industrial
Formulação de fabricação
Diagrama de processo e instrumentação
atualizado
Data sete de equipamentos
Relatórios de manutenção dos
equipamentos
Diagrama de malha de controle
Diagrama de malha de segurança
Procedimento operacional

X
X
X
X
X

Se a Classificação não é
possível (baseado no conjunto
de dados prioritários)

B: para armazenamento e transporte

Onde necessário com base
em outros dados e
informações de teste
Enquanto necessário para o
projeto de conceitos de
proteção
Conjunto prioritário de dados
recomendado

A: para materiais iniciais, misturas reativas,
intermediários isolantes, produtos e bens
finais envolvidos em reações químicas e
operações químicas

B

Conjunto prioritário de dados
recomendado

A

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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APÊNDICE A – MATÉRIAS PRIMAS
Os dados físico-químicos das matérias primas (Tabela 41) são obtidas através
da folha de informação de segurança do produto químico (FISPQ) e através de
literatura disponibilizada por órgãos de estudo de saúde, por manuais de manuseio
preparados pelos fabricantes e outros.
Tabela 40 - Propriedades físico-química das matérias primas
Propriedades
físicoquímica
Unidade Fenol

Solução
Formol
de soda
estabilizado 50 %

Água

Metanol

50 %
hidróxido
de sódio
50 % água

100 %
água

100 %
metanol

Composição

-

100 % Fenol

37 % Formol
4 % Metanol
41 % água

Aspecto

g/mol

Líquido
94,11

Líquido
30,03

Líquido
40,01

Líquido
18,01

Líquido
32,04

Ponto de fusão
Ponto de
ebulição

⁰C

40,9

19,02

Não
disponível

0

-97,8

⁰C

182

96

Densidade
Densidade do
vapor relativa
(ar=1)

g/cm³

1,07

1,25

144
1,525 @
20 °C

100
0,98 @
60 °C

64,5
0,792 @
25 °C

-

Não
disponível

1,075

Não
Não
disponível disponível 1,1

Massa molar

Densidade do
líquido relativa
(água = 1)

-

Solubilidade em
água

%g/g
em ⁰C

1.092 @ 0 °C
1.071 @ 20
°C
1.050 @
50 °C
Solúvel 8,36 % @
20 °C
miscível em
todas as
proporções
acima de
66 ⁰C

-

4,0
centistokes
@ 45 °C

⁰C

Viscosidade
Temperatura de
decomposição
Limite inferior
de
explosividade
(LEL)
Limite superior
de
explosividade
(LSE)
Temperatura de
autoignição

1,25 @
25 ⁰C

Não
disponível

1,33

Não
aplicável

2,50 cP @
25 °C

Solúvel
12 - 120
mPa.s
@20 °C

Não
aplicável
0,001
Pa.s @
20 °C

800

Não
disponível

Não
Não
disponível aplicável

Não
disponível

% v/v

1,3

7

Não
aplicável

Não
aplicável

6

% v/v

9,5

73

⁰C

715

430

Não
aplicável
Não
aplicável

Não
aplicável
Não
aplicável

Solúvel

Solúvel
0,54 @
25 °C

36
385
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Ponto de fulgor
(vaso fechado)
pH

Pictogramas
GHS
Valor limite
(EUA, OSHA,
TWA)
Valor limite
(EUA, OSHA,
IDLH)
Valor limite
(Brasil, Portaria
MTb 3214/78,
NR 15 - Anexo
11)

⁰C

79

80

Não
aplicável

Não
aplicável

-

5,4 (solução
1 % em
água)

15,6

2,5 a 4,0

14

Corrosivo

Não
aplicável

9,55
Tóxico
Inflamável
CMR
Exclamaçã
o

-

Tóxico
Corrosivo
CMR
Exclamação

Tóxico
Corrosivo
CMR

ppm

5

0,75

Não
aplicável

Não
aplicável

200

ppm

250

20

Não
aplicável

Não
aplicável

6000

Não

Não

ppm
4
1,6
aplicável aplicável 156
Fonte: Elaborado pela autora em função dos dados das FISPQs de cada matéria
prima (COPENOR, 2015; EMFAL, 2015; RHODIA, 2007; ROYALPLÁS, 2007;
TRICHEM CHEMICAL’S, 2015).
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APENDICE B – FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DE PROCESSO
1

Processo:

Etapa:

2

Localização:

Data:

3

REAÇÃO QUÍMICA, DADOS TERMOQUÍMICOS (usar uma folha por etapa)

4

Tamanho da batelada

5

Massa Reacional

6

kmol
no início

m³

kg

no final

m³

kg

7
8

Potencial da reação
Calor de Reação

∆Hreação=

10

Capacidade de calor específico

C p=

11

Aumento de Temperatura adiabático
Máxima temperatura atingível no caso de
condição adiabática:
Total de gas/vapor gerado:

∆Tadiab=

°C

Tmax, adiab=

°C

9

12
13
14

V=

kJ/kg
kJ/kg/K

l/kg

l/batelada

Fonte dos dados:

15
16

Consequencias da possibilidade de uma reação adiabática (Preencher os quadrados apropriados)

17

Aumento de temperatura inofensiva

18

Aumento da temperatura crítica

19
20

Aumento de Pressão
Ebulição

21

Liberação de gas/vapor

22

Decomposição

23

Tebul=

°C

Outro :

24
25

Aspectos dinâmicos

26

Taxa máxima de liberação de gás/vapor

27

Taxa máxima de liberação de calor

l/kg/hr

l/batelada/hr

W/kg

kW/batch

28
29
30
31
32
33

Controle da Reação
Reação batelada (sem alimentação durante
reação)
iniciada com catalisador
iniciada com temperatura
Reação semi-batelada (com alimentação de
pelo menos um reagente)

34
35
36
37
38
39
40
41

Acúmulo de reagentes:
Acúmulo máximo ocorre no tempo de
alimentação
Acúmulo em % do reagente alimentado
Acúmulo corresponde a uma energia de
Aumento de temperatura adiabática durante
o acúmulo
Fonte dos dados:

hr
Acu=
∆Hreação=
∆Tadiab,acu=

%
kJ/kg
°C
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42

Maxima Temperatura de Sintese de Reação (Máxima temperatura que pode ser alcançada no caso
ocorra condição adiabática se considerado apenas a reação principal ocorrer)

43

Máxima temperatura de síntese de reação

MTSR=

°C

44

Temperatura inicial

Tinicial=

°C

45
46

Comportamento da temperatura de ebulição
(Preencher apenas se a temperatura de ebulição seja alcançada no caso de falha de resfriamento)

47

Natureza do solvente em ebulição

48

Calor de vaporização
Quantidade de solvente na qual pode ser
evaporada após alcançar a Tebulição

49

50

Taxa de calor liberado na temperatura de
ebulição

51

Taxa de evaporação

∆Hvap=

kJ/kg solvente
kg solvente
W/kg
kg solvente/hr

52
53

Criticidade
Temperatura

MTT
MTT

@

MTSR

MTSR

=
24

MTT
MTT
MTSR

MTSR

MTSR

54

MTT
T processo
Indíce de
criticidade:
Preencher a
caixa aplicável:

I

II

III

IV

V

Criticidade
55
56

Consequencias
(Preencher todas as caixas aplicáveis, considerando controle pela alimentação disponível)
Sem consequencia crítica

57

Evaporação

58

Liberação de gas/vapor

59

Decomposição

60

Aumento de pressão

61

Outro

62
63

Descrição:
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APENDICE C – FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DECOMPOSIÇÃO DE
REAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Processo:
Etapa:
Localização:
Data:
CARACTERIZAÇÃO DE DECOMPOSIÇÃO DE REAÇÃO (usar uma folha por material)
Massa reacional
Etapa do processo
Identificação do material
Perigo Potencial
Energia potencial da reação de decomposição relevante
Capacidade de calor específico da massa reacional
Aumento de temperatura adiabática
Temperatura de ebulição da massa reacional (se relevante)
Geração de gas/vapor
Produtos de decomposição conhecidos
Fonte dos dados:

kJ/kg
kJ/(kg.K)
°C
°C
m3/batch

15
16
17
18
19
20

Início da Reação descontrolada
Temperatura inicial da reação descontrolada
Temperatura de processo (OPERAÇÂO NORMAL)
Temperatura de processo (FALHA)
Margem de Segurança para Temperatura inicial de reação
descontrolada

23

26
27

30

W/kg
seguro

critico

T(TMRadia =24h)
Margem de segurança para T(TMRadia =24h)
TMRadia na temperatura de processo (OPERAÇÃO NORMAL)

°C
°C
h
seguro

28
29

critico

Taxa de calor produzido pela decomposição na temperatura de
processo
Taxa de calor produzido (considerando o calor removido do sistema)

24
25

°C
seguro

21
22

°C
°C
°C

critico

TMRadia na temperatura de processo (FALHA)
TMRadia (considerando o calor removido do sistema)

h
seguro

31

critico

32
33

Fonte dos dados:

34
35
36
37
38
39
40

Comportamento da temperatura de ebulição
Natureza do solvente em ebulição
Calor de vaporização
Quantidade de solvente na qual pode ser evaporada após alcançar a
Tebulição
Taxa de calor liberado na temperatura de ebulição
Taxa de evaporação

∆Hvap=

kJ/kg solvente
kg solvente
W/kg
kg solvente/hr

41
42

43

Consequencias (ex: reação descontrolada, explosão, geração de gas/vapor, geração de pressão, pressão
de vapor, outros)

