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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de risco de incêndio e de explosão proveniente
de poeira de açúcar em armazéns. Pelos dados analisados, é possível determinar que o
açúcar é um sólido combustível que, quando ignizado, pode promover explosão em locais
confinados ou entrar em combustão. Pode-se constatar que medidas mitigadoras,
periódicas e emergências, devem ser tomadas, são elas: (i) Retirar o pó; (ii) Controlar o
pó; Controle de Fontes de Ignição e (iv) Manutenção. Apesar de existirem o uso do solo
não analisa os riscos do entorno dos armazéns, não cobrindo o risco eminente do açúcar.
A legislação brasileira não deixa claro qual normatização deve ser seguida para a
prevenção de explosão e de incêndio de sólidos combustíveis.
A CETESB determina para usar qualquer modelo reconhecido internacionalmente
e dando premissas apenas para explosões de gases ou vapores de líquidos. É possível
determinar que as amostras analisadas não se comportam como dados homogêneos,
variando seus resultados conforme o tamanho da partícula misturada com o ar, mas se
comportam uniformemente para a determinação de ignição do produto. A existência de
pós ou poeiras é inerente ao processo destes locais de armazenamento, sendo esses
passíveis de explosão. Portanto afastar os armazéns das áreas limítrofes do terreno, ou
instalar barreiras físicas para proteção dos moradores da vizinhança, é necessário e
emergencial, inclusive deveria ser uma política pública.
Por fim, constata-se que é necessário medidas que proporcionem detalhamentos
para a implementação de proteção contra incêndios de sólidos combustíveis particulados
e de seus perímetros de segurança para diferentes pressões envolvidas, a fim de garantir
segurança à população lindeira a armazéns.

Palavras-chaves: poeira; explosão; armazém.

ABSTRACT

Risk analysis of the installation of projects near warehouses
This work presents a study of the risk of fire and explosion from sugar dust in
warehouses. From the data analyzed, it is possible to determine that sugar is a solid fuel
that, when on ignition, can cause an explosion in confined places or ignite. It can be seen
that mitigating measures, periodic and emergencies, must be taken, they are: (i) Removal
of the dust; (ii) Control of the dust; (iii) Control of Ignition Sources and (iv) Maintenance.
Although land use restrictions, it does not analyze the risks surrounding the warehouses,
not covering the imminent risk of sugar.
Brazilian legislation does not make it clear which standards should be followed for
the prevention of explosion and fire of combustible solids.
CETESB determines the use of any internationally recognized model and gives
premises only for explosions of gases or liquid vapors. It is possible to determine that the
samples analyzed do not behave as homogeneous data, varying their results according to
the particle size mixed with air, but behave uniformly for the determination of ignition of the
product. The existence of powders or dust is inherent in the process of these storage
locations, which are liable to explosion. Therefore, moving warehouses away from areas
bordering the land or installing physical barriers to protect neighborhood residents is
necessary and emergency and it should be considered as a public policy.
Finally, it appears that measures are needed to provide details for the
implementation of protection against fires from solid particulate fuels and of their safety
perimeters for different pressures involved in order to guarantee safety to the population
bordering on warehouses.

Keywords: dust; explosion; warehouse.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, os acidentes ocorridos devido à presença de poeiras
combustíveis contribuíram significativamente para despertar a atenção de autoridades, da
indústria e da sociedade como um todo, no sentido de os incentivar a buscar mecanismos
para a prevenção destes episódios que comprometem a segurança do meio ambiente e
das pessoas (SÁ,1998).
No estado de São Paulo, a partir da publicação da Resolução n.º 1 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), datada de 23 de janeiro de 1986 (BRASIL, 1986),
instituiu-se o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) a fim de licenciar atividades modificadoras do meio ambiente e os Estudos de
Análise de Risco passaram a ser requeridos pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB), os sólidos combustíveis estão presentes nos riscos a serem analisados.
Estas partículas estão presentes nos produtos comumente consumidos pela sociedade,
como poeiras de açúcar, grãos e poeiras de alumínio. Quando ignizados, estes materiais
podem causar incêndio e explosão. Assim, faz-se necessário identificar o grau de
exclusividade e os riscos que estes produtos podem causar.

1.1 Métodos de Análise de Risco
Segundo a ABNT ISO 3100:2009, risco é todo fator que torna incertos os objetivos
quando atingirão a organização – ou seja, a ocorrência de um evento com um conjunto de
consequências e os resultados desse evento podem ser expressos quantitativamente ou
qualitativamente, positivo ou negativo.
Oprocesso de avaliação de riscosé um processo global que abrange as etapas de
identificação, de análise e de avaliação de riscos. Os resultados deste processo auxiliam
os gestores na tomada de decisão em relação ao tratamento dos riscos identificados.
A identificação de riscos tem a finalidade de gerar uma lista abrangente de riscos
que possam ter influência no contexto em questão. A identificação abrangente é crítica,
porque um risco não identificado nesta etapa não será incluído em análises posteriores
(cf. ABNT ISO 31000:2009).
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Já a etapa de análise de riscos consiste na compreensão das causas e das fontes
de risco, desenvolvendo normas guias de como o risco deve ser gerenciado. Esta etapa
muitas vezes traz expressa uma informação em termos de combinação e de probabilidade
de ocorrência, considerando, além disto, os diferentes riscos, para serem gerenciados
num contexto especifico.
Desta forma, a análise de risco pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou
quantitativa ou, ainda, uma combinação destas descrições.
No âmbito específico de riscos com consequências negativas, o processo de
tratamento de riscos geralmente é chamado de mitigação, eliminação ou redução de
riscos.
O tratamento de riscos envolve, ainda, a identificação clara da ordem de prioridade
em que cada medida deverá ser implementada (SAKAYEMURA, 2016).
Por fim, a etapa de avaliação de riscos consiste no processo de determinar se o
risco e sua magnitude são aceitáveis. Com base nesta comparação, o gestor pode, então,
avaliar a necessidade de tratamento dos riscos conforme seus critérios de aceitabilidade
para o risco.

1.1.1 Matriz de Impactos Cruzados (Método Brasiliano)
A análise de risco inicia-se quando da identificação dos riscos para determinar o
seu tamanho, o que permitirá que o gestor avalie se os determinados riscos são aceitáveis
e, se não, que o gestor determine quais medidas serão adoradas.
O Relatório de Riscos Globais (WEF, 2016) aponta que os riscos não são apenas
interconectados, mas também possuem impactos sistêmicos. O risco sistêmico é o risco
de colapsos, oposto ao colapso de partes e de componentes individuais. Assim, a natureza
sistêmica dos riscos requer uma visão global, holística, suplementando as ferramentas
tradicionais de gestão de riscos com novos conceitos projetados para ambientes incertos
(BRASILIANO, 2016).
Esta ferramenta permite visualizar os riscos mais críticos ao cruzar a probabilidade
de ocorrência de um determinado evento com a criticidade e com a motricidade. Vale
ressaltar que cada caso tem a sua probabilidade de ocorrência própria se ligando a um
incidente.
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Entretanto, isoladamente, essa matriz não demonstra a interconectividade entre os
riscos. Além de analisar a criticidade dos riscos, é necessário compreender as relações
entre eles, porque os riscos podem possuir grande poder de influência sobre os demais,
independentemente de sua criticidade. Ou seja, os mesmo riscos não críticos podem, por
vezes, desencadear a concretização de catástrofes, devido à sua interação sistêmica
(SOUZA, 2016).

1.1.2 Matriz de Impactos Cruzados (MIC)
No que tange a determinar um evento, o ato de relacionar uma ocorrência anterior
a outra é denominado de Método de Impactos Cruzados, em que há várias técnicas para
realizar este procedimento.
O processo inicia-se a partir de uma lista dos acontecimentos e de suas
probabilidades associadas. A hipótese é que, muitas vezes, as interações entre eventos
já são consideradas dentro das probabilidades individuais. Ter em conta as
interdependências nos permite passar de um sistema de probabilidades iniciais não
processadas para um conjunto de probabilidades já corrigidas. O restante do método
consiste em analisar a sensibilidade do sistema na construção de cenários (GODET,
1993).
Segundo a metodologia brasiliana, o MIC apresenta as seguintes características:
•

Os riscos são cruzados em uma disposição matricial, em que o eixo vertical
corresponde aos riscos motrizes e o eixo horizontal, aos dependentes;a
diagonal principal da matriz é inutilizada;

•

São atribuídos pesos que representam numericamente a influência de cada
evento coluna sobre a probabilidade incondicional do evento linha;os pesos
variam de 0 a 3, sendo 3 igual a “influência maior” e sendo 0 igual a “não
influência”;

•

São somados os valores de linhas e colunas;a somatória das colunas
representa a Motricidade dos riscos e a somatória das linhas, a
Dependência. Conforme tabela 1:
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Tabela 1 – Dependência x Motricidade

Fonte: Brasiliano, 2016.

A partir dos resultados obtidos dos pontos dos eixos de motricidade e de
dependência, é possível construir uma matriz de interpretação dos dados no quadro 1:
Quadro 1 – Motricidade x Dependência

Fonte: Brasiliano, 2016.

No Quadrante I, encontram-se as variáveis de ligação (qualquer ação tomada sobre
o risco que terá repercussão sobre os outros riscos).
No Quadrante II, encontram-se as variáveis motrizes, que têm mais influência sobre
os outros ricos.
Já no Quadrante III encontram-se as variáveis dependentes, o que é explicado pela
influência das variáveis motrizes e as de ligação.
Por fim, no Quadrante IV, estão as variáveis independentes, que são variáveis que
podem estar desligadas do sistema e que podem ser excluídas da análise.
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A Matriz de Motricidade x Dependência permite uma análise eficiente da
interconectividade entre os riscos, porque nos permite visualizar de forma clara quais
riscos são motrizes (que influenciam fortemente o sistema), quais são de ligação (que
tanto são influenciados como têm repercussão sobre os demais), quais são dependentes
do comportamento dos demais e quais são independentes, podendo estes últimos ser
excluídos da análise (SOUZA, 2016).

1.1.3 Matriz de Priorização
Segundo a metodologia de Brasiliano, a partir da Matriz de Probabilidade x Impacto
e da Matriz de Motricidade x Dependência, é possível construir a Matriz de Priorização,
em que se cruzam as duas matrizes. Obtém-se, desta forma, uma matriz que leva em
consideração a Motricidade no eixo vertical (risco motriz, de ligação, dependente e
independente) e a Criticidade no eixo horizontal (risco baixo, médio, médio-alto e alto)
(SAKAYEMURA, 2016).
A Matriz de Priorização permite a visualização simultânea dos riscos críticos,
oferecendo uma visão do problema e levando em consideração a interconectividade entre
os riscos. Conforme gráfico 1:
Gráfico 1 – Matriz de Priorização

Fonte: Brasiliano, 2016.
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1.2 Uso do Solo
Uma sociedade tem processos, atividades e moradias sobre uma aglomeração
urbana vivendo em localizações individualizadas, combinadas com padrões e
assentamentos. O uso do solo é a combinação da atividade de uma edificação.
O uso do solo tem atividades da própria sociedade. Categorias de uso do solo são
criadas principalmente com a finalidade de classificar as atividades e os tipos de
assentamentos para efeito de sua regulação e controle através deleis de zoneamento
ouleis de uso do solo (DEÁK, 1985).
Em 1979, foi aprovada, em âmbito federal, a Lei nº 6.766, quetrata do parcelamento
do solo urbano, determinando que cada estado ou município pode estabelecer sua
próprialei de uso e de ocupação do solo, de acordo com as peculiaridades regionais e
locais.
O primeiro zoneamento de São Paulo foi baseado em um Plano Diretor de 1971,
tendo recebido diversas adaptações e complementos decorrentes de um Plano Diretor
atualizado e sincronizado com a elaboração dos Planos Regionais Estratégicos,
colocando, assim, cada edifício e grupo de atividade para eficiência da cidade.
Para Ferrari (1977), o uso do solo urbano deve ser definido de acordo com a
atividade predominante de seus equipamentos, de forma que estes usos preencham todo
o espaço urbano em diferentes proporções de áreas, sendo que estas funções variam no
tempo e no espaço e de conformidade com a função da cidade.
As atividades de armazéns são classificadas como Comércio e Serviço Geral,
porque tratam de uma atividade comercial a atender à população em geral, tanto para
promover o desenvolvimento da economia como para promover a exportação e a
utilização populacional do produto estocado que, por sua natureza, exige confinamento
em áreas próprias.
No Diário Oficial da Cidade de São Paulo, na data de 21 de outubro de2016,é
publicada a Portaria 118/2016/SMDU que regulamenta o atendimento ao público realizado
pelos técnicos da Coordenadoria de Legislação do Uso e Ocupação do Solo (DEUSO),
prevista pela Leis Municipais n.°16.050 de 31 de julho de 2014 e n.°16.402 de 22 de março
de 2016.
Segundo a Lei n.° 13.885 de agosto de 2004, na cidade de São Paulo, serviços de
armazenamento de atividades industriais, como as alimentícias, são classificadas como
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Zonas Predominantemente Industriais (ZPI) – isto é, são porções do território destinadas
à implantação e à manutenção de usos não residenciais a maior diversificação, em
especial para usos industriais localizados na macrozona de estruturação e de qualificação
urbana. Elas podem conter, assim, áreas iguais ou inferioresa 20.000m2 onde sejam
controlados os vapores e a emissão de gases e onde o material particulado por sistemas
de controle atenda aos padrões ambientais vigentes ou, na ausência dos mesmos, utilizese da melhor tecnologia disponível, vedado o risco à saúde, à segurança e ao bem-estar
da população.

1.3 Déficit Habitacional
Depois da Revolução Industrial no Brasil, a partir de 1930 houve o deslocamento
da população rural para as cidades em busca de oportunidades de trabalho, o que fez
surgir crescentes demandas por infraestrutura, por transporte e por habitação nas cidades.
A fim de sanar o déficit habitacional já existente e somando à população de baixa renda
recém-chegada, o governo teve que tomar algumas atitudes.
Da década de 40 à década de 60, a taxa de urbanização aumentou de 31% para
45%, o que acelerou o crescimento de pessoas de baixa renda para as metrópoles
(BONDUKI, 1998), assim surgindo moradias ilegais em áreas periféricas.
O Estado iniciou, então, a produção de conjuntos habitacionais em 1937.Dois
órgãos foram incumbidos das carteiras prediais: o Instituto de Aposentadoria e Pensões
(IAP), com o objetivo de garantir a aposentadoria e a pensão aos associados e retendo a
função de moradia em segundo plano, e a Fundação Casa Popular (FCP), este em 1946,
que produzia moradias para a população de baixa renda, garantindo o direito de
compra.As instituições, a princípio, deveriam funcionar juntas; no entanto, ao longo do
tempo, tomaram para si objetivos diferentes.
No período de 1930 a 1945, foram criadas as primeiras políticas públicas para
conter o déficit habitacional, como a Lei do Inquilinato, que regulamenta a relação entre
inquilino e proprietário através do congelamento de todos os aluguéis por dois anos no
país, o que resultou no despejo dos inquilinos, porque os proprietários visavam aumentar
o custo dos aluguéis, e o que acabou tendo um efeito negativo,uma vez que atribuiu mais
restrições ao acesso à moradia (MARICATO, 1997).
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Com o Regime Militar, em 1964, foram criados o Sistema Financeiro de Habitação
(SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), por conta de uma crise de moradia,
financiados pelos Fundos de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) juntamente com o
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para o investimento nas
Companhias de Habitação (COHAB). Em 1986,o BNH foi desvinculado das suas
atribuições e transferido para a Caixa Econômica Federal (CAIXA). Em 1986, ocorreu a
redução dos recursos federais que foram disponibilizados para a área habitacional. Esta
redução fez com que os recursos passassem a não atender à a demanda que foi criada
na Constituição de 1988 sobrepolíticas urbanas para a promoção de programas, para a
construção de moradias,para a melhoria das condições habitacionais e para o
saneamento básico (CARVALHO, 2018).
A atuação de forma conjunta das três instâncias de poder foi positiva, o que garantiu
sua legitimação na Constituição de 1988, que reconhece o direito à moradia como
fundamental de todo cidadão, adotando, assim, diretrizes e instrumentos de combate à
exclusão, que foram regulamentados pela Lei de Desenvolvimento Urbano, denominada
Estatuto da Cidade (BONDUKI, 1998).
Após a regulamentação dos Artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988,
por meio da Lei n.º 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, foram estabelecidas
diretrizes gerais da política urbana, tendo como uma de suas finalidades reverter a
segregação espacial presente na maioria das cidades brasileiras. Avançando no que o
Estatuto da Cidade estabeleceu, em 2005 foi aprovada a Lei n.º 11.124, que criou o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), lei que tramitou durante 13
anos no Congresso Nacional até ser aprovada e que estabeleceu o processo participativo
de elaboração do Plano Nacional de Habitação e de constituição de fundos articulados
nos diferentes níveis da federação, controlados por conselhos com participação popular e
com ações planejadas em Planos Locais de Habitação de Interesse Social (FERREIRA,
2019).
O governo federal era, então, responsável pela gestão da política habitacional, o
que a atribuía um caráter descontínuo, uma vez que estava subordinada a vários
ministérios e a processos administrativos diferentes. Logo, em 2003, surge um órgão
coordenador, gestor e formulador da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
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(PNDU), o Ministério das Cidades, que integra com instrumentos legais no Estatuto das
Cidades as questões do cidade (FERREIRA, 2012).
Em 2005, o mercado imobiliário habitacional passa por uma fase de crescimento,
consequentemente tendo uma emergência e certa consolidação da classe de renda
inferior, sendo visada no ramo de mercado imobiliário. Com estratégia da nova Política
Nacional de Habitação (PNH) de médio prazo, em 2007 foi criado o Programa de
Aceleração de Crescimento (PAC-I), que consiste em uma série de medidas para
alavancar o crescimento do país até 2011. Porém, em 2008, o mundo entra em uma
profunda crise econômica que teve início nos Estados Unidos da América, o que afetou
todo o mundo. Assim, o governo brasileiro investiu no setor habitacional como parte da
PAC-I e, com isso, surge o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) (BONDUKI,
2014).

1.4 Falta de Terrenos para Construção
Escassez de áreas para a construção civilé um problema nas grandes capitais, uma
vez que não existem terrenos perto dos grandes centros.Esta situação implica no fato de
o morador demorar o horas para chegar ao destino do seu local de trabalho. Ou a
infraestrutura da grande metrópole, assim necessitando a construção de armazéns em
regiões que demanda espaço.
Em 1998, com a revisão das regras de uso do solo, surgiram prédios altos. O limite
de altura não era mais parâmetro para autorizar obras de imóveis residenciais. A partir
daí, os prédios passaram a fazer parte da paisagem de várias cidades. Porém,esta
alternativa não supera a demanda de habitação para a população que não tem poder
aquisitivo para manter uma estrutura de grande porte, sendo construídos nas regiões
periféricas armazéns para suprir a demanda dessa população.
A especulação da terra estáligadaà localização e à acessibilidade aos demais
pontos da cidade. Com isso, houveuma valorização do terreno, diminuindo então a
probabilidade de construção de moradias populares em regiões próximasàinfraestrutura
urbana, sendo adquiridos terrenos onde não há infraestrutura adequada. Por conta disso,
entra em cena a luta das famílias trabalhadoras na busca por acesso à terra para morar
com qualidade de vida.
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Com a falta de reforma urbana e agrária brasileiras,foi favorecido o acúmulo de
propriedades com potencial produtivo e de imóveis vazios, em que se deu o interesse de
os reservar para a especulação imobiliária. Como consequência, houve um maior
investimento por parte do poder público nas regiões onde estão os grandes proprietários,
contribuindo, assim, para a valorização dos imóveis localizados, o que resultou em alta do
preço da terra (DAVI et al, 2016).
Os terrenos existentes com acesso à infraestrutura urbana têm um alto custo de
investimento e de compra, porque são especulados pela população com poder aquisitivo,
sendo destinados para a população de menor poder aquisitivo os terrenos “mais baratos”
– ou seja, os que não afetam a especulação da região.
Por déficit habitacional é possível entender as deficiências na quantidade de
moradias disponíveis, englobando moradias "sem condições de serem habitadas” em
razão da precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física (SOUZA, 2016).
Com isso, houve o surgimento de moradias lindeiras a grandes construções como
armazenagem de produtos alimentícios para acesso à infraestrutura proposta para o
abastecimento das regiões urbanas. Como consequência, empregos foram gerados. No
entanto, vale ressaltar que estas regiões correm risco potencial de incêndios ou até
mesmo de explosões.
As normas para proteção contra esses eventos não têm caráter normativo no Brasil.
Assim, este trabalho abordará as principais normas e leis nacionais e internacionais para
proteção contra incêndio e explosões para sólidos combustíveis.
A falta de terrenos para a construção de moradias para pessoas de baixa renda vê
como alternativa é a construções de moradias em regiões com risco em potencial,
necessário para determinar o perímetro para construção (SOUZA, 2016).
Para determinar o risco em potencial do açúcar, é necessário determinar se o
produto se trata de uma partícula combustível, tomando-se a melhor medida de prevenção
e de proteção contra um risco em potencial para as pessoas que moram em regiões
próximas a armazéns.
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1.5 Armazéns
Nos primórdios da relação com a sociedade, os armazéns serviam para estocagem
de alimentos, da mesma forma os celeiros eram utilizados para guardar a produção de
grãos para consumo e para comércio entre outros produtores, assim como para reservar
sementes. Na Roma Antiga, o armazenamento era importante para o abastecimento dos
exércitos e, no Egito Antigo, alguns povos estocavam trigo e papiro como moeda de troca
(LOGISTICA, 2018).
Nos últimos anos, a atenção tem sido voltada para a integração entre fabricantes,
clientes e transportadoras, uma vez que todos passam a constituir elos dentro da cadeia
de suprimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), preocupada em
compartilhar o acervo de conhecimentos produzidos e coletados pela instituição, criou o
Portal de Informações Agropecuárias, onde se tem cadastrados os armazéns
agropecuários conforme figura 1.
Figura 1 – Quantidade de Armazéns Agropecuários

Fonte: CONAB1.

1

Disponível em: <https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/armazem/armazem-dashboard>.
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Quando uma atividade de armazenamento é realizada de forma clandestina – ou
seja, sem as licenças ambientais dos órgãos competentes –, coloca-se em risco a
segurança da população e do meio ambiente. As emergências químicas atendidas pela
CETESB nessa atividade são decorrentes principalmente de operações de transferência
de produto onde ocorrem incêndios, muitas vezes seguidos de explosões, acarretando a
perda de vidas humanas. Em razão destes acidentes, os produtos vazados causam riscos
à saúde da população, devido à inalação dos vapores provenientes das substâncias
químicas, muitas vezes constituintes de solventes, em que há a finalidade de se promover
a adulteração de combustíveis automotivos. Outra consequência desta atividade é a
contaminação do subsolo e da água subterrânea.
O açúcar é estocado em armazéns de alvenarias, porém é possível o encontrar
também estocado em unidades lonadas e infláveis. As definições para a armazenagem
de produtos agropecuários alimentícios são abordadas na Instrução Técnica (IT) n.º 27 –
Armazenagem em Silos –, sendo feita por bags e a granel. Para armazenagem em bags,
o projeto deve atender aos requisitos de depósito da divisão J4 do Decreto Estadual
63.911 de 10 de dezembro de 2018, juntamente com a IT n.º 9 – Compartimentação
Horizontal e Compartimentação Vertical. Para armazenamento a granel, além do
atendimento às instruções técnicas mencionadas acima, também deve-se cumprir a
Consulta Ténica (CT) n.º 037/600/15 – Armazenamento de Açúcar. A armazenagem de
açúcar a granel passou a atender à divisão M-5 referente a depósito, que demanda
requisitos técnicos adicionais, como controle de fontes de ignição, controle de pós e SPDA
– Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (FURTADO, 2019).

1.6 Histórico de Acidentes no Mundo
Acidentes evidenciam como é importante que o avanço tecnológico ocorra somente
com base nos princípios da cidadania, ética e respeito às pessoas e ao meio ambiente.
As indústrias precisam estar extremamente atentas aos cuidados com a segurança. E
também é preciso que a legislação ambiental e a legislação de segurança química sejam
ambas rigorosas e que o governo garanta o seu cumprimento, a fim de não ocorrer
imprevistos como os que serão descritos abaixo.
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O primeiro exemplo ocorreu na Vila Socó, bairro de Cubatão (SP), na data de 24
de fevereiro de 1984. Houve o vazamento de gasolina nos oleodutos da Petrobras que se
conectavam a Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) ao terminal portuário
da Alemoa. O acidente ocorreu porque um operador alinhou inadequadamente a
tubulação e iniciou a transferência de gasolina para a tubulação que se encontrava
fechada, o que resultou em um aumento da pressão, gerando uma ruptura que espalhou
700 mil litros de gasolina pelo mangue. Os moradores, com o intuito de recolherem o
produto para revender, guardaram-no em suas residências. Após duas horas do ocorrido,
iniciou-se a ignição do produto, causando o incêndio. O fogo alastrou-se pela superfície
coberta de gasolina, incendiando os sistemas construtivos que evitavam que as
edificações fossem arrastadas pelos rios. O número oficial de mortos é de 93; no entanto,
algumas fontes citam um número extraoficial superior a 500 vítimas fatais (esta estimativa
é baseada no número de alunos que deixou de comparecer à escola e na morte de famílias
inteiras, em que não restou familiar para reclamar os corpos), dezenas de feridos e a
destruição parcial da vila (VILA SOCÓ, 2020).
O segundo exemplo ocorreu em 3 de dezembro de 1984, em Bhopal, na Índia, em
que gases tóxicos vazaram da fábricada Union Carbide Corporation, que produzia
inseticida. Existem várias teorias sobre a causa do vazamento, porém m a teoria mais
aceitaé a de que, no procedimento de manutenção de limpeza, a água conectada à
tubulação entupiu uma tubulação, fazendo com que ela voltasse e entrasse em contato
com o Isocianato de Metila, ocorrendo uma reação exotérmica (liberação de calor). Essa
reação química imprevista resultou em gases letais que vazaram da fábrica e que foram
levados pelo vento para a cidade de Bhopal, onde se calcula que três mil pessoas
morreram de asfixia e outras milhares saíram pelas ruas vomitando sangue, com
dificuldades de respirar e com olhos queimados. Esta consequência se dáporque o
Isocianato de Metila é altamente reativo com a água: em baixas concentrações, no corpo
humano, ela causa irritações em partes úmidas e, em altas concentrações, destrói os
pulmões, em que o sangue inunda o órgão, fazendo-o se afogar no próprio sangue. A
nuvem demorou dias para se dissipar e muitas pessoas morreram nos dias seguintes,
gerando também abortos. O resultado foi cinco mil pessoas mortas, 50 mil com graves
sequelas, incluindo crianças que nasceram de pessoas atingidas por este incidente e 200
mil atingidas em menor grau (FORGAÇA, 2020).
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O último exemplo expresso aqui ocorreu na Cidade do México, no bairro de San
Juanico, no dia 19 de novembro de 1984, às 5 horas e 35 minutos da manhã, em que
ocorreu uma explosão devido a um recipiente pressurizado de GLP se romper quando
transferia o gás para reservatórios cilíndricos, liberando uma nuvem de gás altamente
reativa que entrou em contato com o “flare”, ignizando a nuvem, o que resultou em uma
grande explosão que afetou dez

residências com o primeiro incêndio. Depois da

catástrofe, ocorreram 15 explosões, BLEVE nas quatro esferas menores e em muitos dos
reservatórios cilíndricos, explosões dos caminhões-tanque e botijões, chuva de gotículas
de GLP, transformando tudo o que foi atingido em chamas. Alguns reservatórios e
pedaços das esferas transformaram-se em verdadeiros projéteis, atingindo edificações e
pessoas. Os trabalhos de extinção do fogo e de prevenção de novas explosões
terminaram às 11 horas da noite. As consequências deste acidente foram trágicas: morte
de 650 pessoas, mais de seis mil feridos e destruição total da base (CETESB, 2020).

1.7 Objetivo Geral
É objetivo deste trabalho estudar o impacto da implementação de empreendimento
próximo a armazéns, contendo pós e poeiras.
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2 MATERIAL E MÉTODO
Os impactos na estocagem de material sólido particulado não são aparentes à
população lindeira, o que aumenta a chance de que ocorra, em caso de acidente,
ferimentos leves ou até a morte de pessoas no entorno da ignição desse material (cf.
Figura 2).
Figura 2 – Material e Método
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Fonte: elaborado pelo autor.
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Com a grande diversidade de materiais particulados, foi selecionado o açúcar para
a quantificação de um incidente com explosão. Como suas características são
conhecidas, foram comparados os resultados encontrados na literatura com os resultados
determinados pelo Instituto de Pesquisa e Tecnologia (IPT) no Laboratório de Segurança
ao Fogo e Explosões (LSFEx), segundo as normas brasileiras e em condições normais de
temperatura e pressão ambiente.
Os dados encontrados foram tratados estatiscamente, sendo a confiabilidade dos
resultados da literatura e encontrados no LSFEx.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para facilitar a compreensão do estudo,foram abordados (a) os acidentes de
sólidos combustíveis no mundo e os acidentes envolvendo açúcar no Brasil, (b) as
normas existentes no Brasil sobre sólidos combustíveis, (c) um estudo sobre as fontes
de ignição do açúcar e (d) a classificação da área de risco para o entendimento das
análises feitas pelo IPT.

3.1 Acidentes com Matérias Sólidos no Mundo
No Brasil, não há uma base pública para se obter informações sobre explosões e
incêndios, porém há algumas fontes internacionais que mostram que esse problema está
presente na história da humanidade, conforme apresentado na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Fontes Históricas de Explosões de Sólidos Combustíveis
Data

Localização

Material

Planta /

Turin, Itália

Farinha de Trigo

Padaria

Leiden, Holanda

Pólvora negra

Barco

Mortes

Injúrias

Construção
1785
1807
1911
1911
1911

2
1
51

Glasgow, Reino Unido

5

8

Liverpool, Reino Unido

3

100

Manchester, Reino Unido

3

5

Manchester, Reino Unido

3

5

7

ccccC
1913
1916
1919

1924
1924
1924
1924
1926
1930
1944
1949
1952
1952
1955
1956
1958
1960

Duluth, Estados Unidos

Grãos

Silos

Cedar Rapids, Estados Unidos

Amido de Milho

Planta de Amido de Milho

4
3

Peking, estados Unidos

Amido de Milho

Planta de Amido de Milho

4
2

Estados Unidos

Pó de sulfetos

1

6

Estados Unidos

Pó de sulfetos

1

1

Estados Unidos

Pó de sulfetos

2

1

Estados Unidos

Pó de sulfetos

3

1

1
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Liverpool, Reino Unido
1
Kansas City, Estados Unidos

Poeira de Grãos

PortMelbourne, Canadá

Grãos

Silos

Bound Brook, Estados Unidos

Poeira de Resina Fenólica

Moinho

5

21

Saskatchewan, Canadá

Poeira de Grãos

Caixa de transporte

6

14

3

13

Waynesboro, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Planta de Alimentação

Sul de Chicago, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Elevador

Cidade do Kansas, Estados Unidos

Poeiras de Grãos

Elevador

Canadá

Poeira de sulfureto

2

30

1960
1962
1964
1965
1969
1970
1970
1970
1971
1972
1973
1974
1974
1975
1976
1976

1977

1977
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1982
1983
1984
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986

Albertina, Viena

Poeira de Grãos

St. Louis, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Planta de Alimentação

3

13

2

34

4

37

2

1

Silos

6

18

Silos no canal de

6

17

Paisley, Reino Unido
Londres, Reino Unido

Farinha

Suécia

Poeira de sulfureto

Kiel, Alemanha

Poeira de Grãos

Alemanha

Poeira de Grãos

Moinho

transporte
Noruega

Farinha de Trigo

Silo

Nova Orleães, Estados Unidos

Buxel

Elevador

Noruega

Silicone

Moagem

5

4

Noruega

Alumínio

Recipiente de mistura

5

2

Canadá

Poeira de sulfureto

Minas

Preska, África do Sul

Poeira de sulfureto

Minas

Noruega

Farinha de Peixe

Moagem

1

1

Noruega

Poeira de Cevada/aveia

Silo

Oslo, Noruega

Poeira de Cevada

Silo

Galveston, Estados Unidos

Poeira de grãos

Silo

1
5

Westwego, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Silo

3

10

6
Lérida, Espanha

Poeira de Grãos

Silo

Canadá

Poeira de sulfureto

Minas

Alemanha

Carvão

Fábrica de cimento
Balde de elevador

Iowa, Estados Unidos

Poeira de milho

Minnesota, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Nápoles, Itália

Poeira de Grãos

Silo

Ohana, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Telhado

St. Joseph, USA

Poeira de Grãos

Caixa de transporte

Canadá

Poeira de sulfureto

Minas

Corpus Christi, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Elevador

Bellwood, Estados Unidos

Poeira de Grãos

Elevador

7

Balde de elevador e travessa do túnel

Alemanha

Carvão

Columbia Britânica, Canadá

Carvão

Anglesey, Reino Unido

Alumínio

Estados Unidos

Caol

Silo

Austrália

Poeira de sulfureto

Minas

Canadá

Poeira de sulfeto

Minas

Alemanha

Carvão

Silo

Noruega

Farinha colza

coSilo

Canadá

Poeira de sulfureto

Minas

Suécia

Poeira de sulfureto

Minas

Canadá

Poeira de sulfureto

Minas

Suécia

Poeira de sulfureto

Minas

13
8

1

9
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Queimador, cimento
Silo
Produção de pó de alumínio

Canadá

Poeira de sulfureto

Minas

Austrália

Poeira de Sulfureto

Gramado

2

1
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1987
1987

1988
1988
1989
1990
1992

1994
1997
1997

Sistema de coletor de

5

177

8

Oslo, Noruega

Cevada

Silo

Noruega

Trigo

Silo

Suécia

Carvão

Silo

Suécia

Trigo

Silo

Japão

Peróxido de Benzoil

Estocagem

9

17

Moriya, Japão

clorato de potássio e poeira

Operação de mistura

3

58

5

22

1

1

Ocaharu, Japão

Resíduos de Algodão

Operação têxtil

Tokyo, Japão

Resíduos de Algodão

Fábrica de sapatos

Japão

Poeira de Tântalo

Blaye, França

Pó de Grão

Estocagem

1

Carvão (Secundária

Casa de força

6

14

Forno

3

12

explosão)
Massachusetts, Estados Unidos

2000
2000
2002
2003
2003
2004

Resina

Japão

Liga de Mg-Al

Califórnia, Estados Unidos

Poeira de Alumínio

Mississipi

Borracha

Planta de reciclagem

5

Kentucky, Estados Unidos

Resina

Linha de produção

7

Kingston, Estados Unidos

Polietileno

Planta farmacêutica

6

Avon, Estados Unidos

Pó de laca

38

Grand View, Estados Unidos

Padaria

3

Heavener, Estados Unidos

Moinho de ração

3

LaCrosse, Estados Unidos

Moinho de Ração

4

Rockmart, Estados Unidos

Moinho de Ração

Hinton, Estados Unidos

Grão

2

Ixonia, Estados Unidos

Grão

1

Francisville, Estados Unidos

Grão

2

Cambria, Estados Unidos

Milho

5

2015
2015
2015
2016
2016

2017

1

5

11

Stanfield, Estados Unidos

Comida animal

South Sioux City, Estados Unidos

Grãos

Palmer, Estados Unidos

Grãos

1

Rake, Estados Unidos

Grãos

2

2017
2018

Poeira têxtil

Michigan, Estados Unidos

1999

2016

China

Minas

de alumínio

1994

2015

Poeira de Sulfureto

poeira

1987

1999

Canadá

2018
2018

1
1

1

Fonte: ABBASI (2007) e AMBROSE (2019).

A base de dados sobre acidentes de poeiras explosivas não é consistente, uma vez
que não é fornecida por órgãos públicos, podendo, assim, atingir proporções maiores. A
Revista Stahl (2000) fez um estudo para determinar quais são os principais sólidos
combustíveis com risco de explosão nos Estados Unidos (cf. Gráfico 2). Conforme
observado, os pós de grãos alimentícios correspondem a 24% dos riscos de explosões
por poeiras.
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Gráfico 2 – Risco de Explosão por Poeiras

Fonte: Stahl (2000).

Os riscos de explosão existem em todas as empresas onde são utilizados sólidos
particulados. Dados estatísticos de acidentes com explosões mostram que acidentes com
a magnitude de gerar explosão podem provocar lesões graves e até mesmo a morte. No
Japão, o índice de mortes por explosão de pó de madeira e grãos alimentícios chega a
43,39% equivalentes a mortes e 18% equivalentes aferimentos causados por explosões.
A partir da base de dados apresentada no Gráfico 2, é possível determinar o quanto cada
explosão causou de acidentes por ano (ABBASI, 2007).
Gráfico 3 – Quantidades de Mortes e de Ferimentos Causados por Explosão de

Sólidos Particulados no Japão
Fonte: elaborado com base no ABBASI (2007).

33

O estabelecimento de normas técnicas voltadas a este tema é fundamental para
garantir que certos acidentes possam ser evitados, o que pode atribuir à indústria
açucareira, que é tão importante para a economia brasileira, um status de setor seguro
para trabalhadores e para residentes próximos a estabelecimentos do setor.

3.2 Acidentes com Açúcar no Brasil
A divulgação de estatísticas específicas para a sociedade sobre incêndios e
explosão em poeiras explosivas abre o conhecimento de como deve ser tratadoo assunto
a fim de solucionar os incidentes. Quando não se conhece o problema, ele é tratado como
não existente.
Para dar a dimensão dos incêndios provocados no Brasil, menos de 1% dos casos
estimados são registrados. Calcula-seque ocorram cerca de 300 mil incêndios florestais e
urbanos no Brasil por ano, computando cerca de mil mortes. Mas, no site do Ministério
da Integração, constam apenas 56 incidentes em edificações, com uma vítima e sete
feridos desde dezembro de 20172.
Os dados estatísticos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo não
especificam as causas dos incêndios, os dividindo apenas em:
•

Incêndio em edificação sujeita ao DSCI;

•

Incêndio em edificação não sujeita ao DSCI;

•

Incêndio em vegetação;

•

Incêndio em veículos.

No portal de notícias G1, foram pesquisadas matérias que mencionam os incêndios
envolvendo o açúcar e foram encontradas 55 matérias.
Tabela 3 – Tabela de Sinistros Divulgados na Mídia
DATA
18/10/2013
18/10/2013
19/10/2013
26/10/2013

TÍTULO DA MATÉRIA
Incêndio destróis armazéns de açúcar no Porto de Santos
Incêndio atinge armazéns de açúcar da Copersucar em Santos
Incêndio destróis cinco armazéns de açúcar do Porto de Santos
Açúcar derretido com incêndio em Santo Adélia preocupa moradores

2 Cf. notícia em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/sistema-de-informacoes-registramenos-de-1-dos-casos-de-incendios-no-pais.shtml>
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29/10/2013
29/10/2013
04/08/2014
21/10/2014
04/03/2015
15/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
20/07/2015
13/08/2015
21/08/2015
16/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
10/03/2016
22/04/2016
14/07/2016
13/09/2016
09/05/2017
28/08/2017
08/09/2017
18/09/2017
29/09/2017
21/10/2017
DATA
28/12/2017
27/02/2018
07/05/2018
10/08/2018
31/08/2018
25/09/2018
04/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
27/01/2019
05/03/2019
05/07/2019
22/07/2019
03/08/2019
18/09/2019
03/10/2019
20/11/2019
07/12/2019
18/01/2020
06/02/2020
22/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
05/03/2020
05/03/2020
09/03/2020
10/08/2020

Incêndio em galpão de açúcar já dura quatro dias
Incêndio em galpão de açúcar não está controlado após quatro dias em Santa Adéliax
Incêndio atinge armazéns de açúcar no Porto de Santos
Mais de 50 mil toneladas de açúcar foram queimadas durante incêndio em Guarujá
Incêndio é registrado em usina de etanol e açúcar em Mato Grosso
Incêndio destrói plantação de cana-de-açúcar em Linhares, Norte ES
Incêndio atinge área de 30 há de cana-de-açúcar em Fernandópolis
Incêndio destrói grande área de plantação de cana-de-açúcar em Fernandópolis
Incendio atinge lavoura de cana de açúcar em Linhares, Norte do Es
Incêndio destróis área de pastagem e plantação de cana-de-açúcar em Pereira Barreto
Incêndio atinge a vegetação do Morro da Urca, ao lado do Pão de Açúcar
Incêndio avança por plantações de cana-de-açúcar em Nova Olímpia
Incêndio destrói plantações de cana de açúcar no interior de Mato Grosso
Incêndio destrói plantações de cana-de-açúcar e pastagens em MT
Incêndio destrói plantação de Cana-de-açúcar em Linhares, no ES
Incêndio Atinge área de pastagem e plantação de cana-de-açúcar em Rio Proto
Incêndio atinge terminal de açúcar em Santos
Incêndio em usina de açúcar e álcool em Paraiso dura quase 24hrs
Pana em gerador causa incêndio em usina de cana de açúcar em Olinda
Incêndio queima mais de 20 hectares de cana-de-açúcar em Dourado, MS
Incêndio atinge área de plantio de cana-de-açúcar em São Carlos
cerca de 300 hectares de pasto de cana-de-açúcar ficam queimados após incêndio em
Valentim Gentil
Incêndio em fazenda de MS destróis 350 hectares de palha e 100 hectares de cana-deaçúcar
Bombeiros monitoram barracão após incêndio que atingiu depósito de palha de cana de
açúcar
TÍTULO DA MATÉRIA
Após sete horas, incêndio em galpão em Osasco na Grande SP, é controlado
Incêndio destróis caminhão na Rodovia do Açúcar, em Rio das Pedras, SP
Incêndio em plantação de cana-de-açúcar mobiliza caminhões-pipa em Sales
Incêndio atinge lavoura de cana-de-açúcar em usina e é controlado por brigadistas em MT
Incêndio atingiu área rural com cana-de-açúcar em Itápolis
Incêndio em área de cana-de-açúcar às margens de rodovia em Rio Largo
Incêndio destrói carga de açúcar e semirreboque na BR-267 em Lima Duarte
Incêndio destróis cerca de 35 hectares de cana-de açúcar em engenho de Gameleira
Incêndio destrói cerca 35 hectares de cana-de-açúcar em engenho de Gameleira
Carreta com 30 toneladas de açúcar fica destruída em incêndio na BR-251, em Francisco
de Sá
Incêndio atinge usina de açúcar e álcool em Promissão
Incêndio em plantação de cana-de-açúcar incomoda moradores de Araçatuba
Pastagem e plantação de cana-de-açúcar são atingidas por incêndio
Incêndio destrói plantações de cana-de-açúcar e milho em seis fazendas em MS
Incêndio destrói cabine de caminhão e consome carga de açúcar na BR-365, em Pirapora
Incêndio de grandes proporções atinge área perto de usina de cana-de-açúcar em MS
Caminhão que transportava carga de açúcar fica destruído ao pegar fogo na Bahia
Caminhão carregado com cana-de-açúcar pega fogo em Murici, AL
Incêndio atinge usina de açúcar e álcool após manutenção
Incêndio atinge depósito em Paraíso do Tocantins
Após incêndio, supermercado passa por limpeza, em vitória
Carreta tomba, derrama açúcar e interdita via Anchieta em Cubatão
Incêndio atinge galpão em Dique de Caxias
Incêndio atinge galpões em Duque de Caxias
Incêndio destróis área de fazenda em Itamaraju
Incêndio Atinge Usina de processamento de cana-de-açúcar, em Santa Helena Goiás
Incêndio atinge mercado no oeste da Bahia
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Fonte: elaborado pelo autor.

O risco com poeiras de açúcar está presente no Brasil, porém este risco não é
quantificado para que se possa tomar as medidas necessárias paraa sociedade. Em
outras palavras, com o não conhecimento do risco, medidas mitigadoras não são tomadas
para a prevenção e para a eliminação do risco de incêndios e de explosão de poeiras de
açúcar.

3.3 Norma CETESB P4.261
A norma aborda o conhecimento do risco imposto pelo empreendimento à
população, não apenas da planta, mas da comunidade como um todo, o que possibilita e
otimiza medidas de redução de risco.
A norma divide-se nas seguintes partes:
a) Classificação do empreendimento quanto à periculosidade;
b) Termo de referência para elaboração de Estudo de Análise de Risco para
empreendimentos pontuais;
c) Termo de referência para elaboração de Estudo de Análise de Risco para dutos;
d) Termo de referência para elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco.
O método

consiste em selecionar as substâncias líquidas ou gasosas que

apresentam potencial para causar danos ao ser humano e/ou ao meio ambiente, não se
enquadrando para sólidos combustíveis.

3.4 Caracterização de Perigo e de Risco
A legislação brasileira aborda que risco para referenciar elementos, circunstâncias
e situações no ambiente de trabalho que sejam causadores de uma lesão ou doença e o
termo perigo como sendo uma situação com potencial de provocar danos humanos
podendo ser problemas de saúde, danos à propriedade e ao ambiente.
A caracterização de riscoscorrespondentesa armazenagem de açúcar está
ligadaà quantidade de produto na sua estocagem. Quando se ultrapassa determinada
quantidade, é necessário controlar a medida, os métodos, as pessoas, as máquinas, o
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ambiente e os materiais, para que não ocorra uma explosão ou um incêndio do açúcar,
descrito no Organograma 1 a seguir.
Organograma 1 – Explosividade do Açúcar

Fonte: elaborado pelo autor.

O método para controle da explosividade é a limpeza do açúcar, evitando a mistura
de ar com açúcar no ambiente.
No caso de incêndio, é necessário um método mais rigoroso de não deixar o
produto se ignizar. É necessário, então, um controle de todos os parâmetros descritos.

3.5 Medidas de Proteção
A instalação que armazena partículas sólidas combustíveis deve ser projetada,
construída e equipada com equipamentos e dispositivos que possam combater e controlar
incêndios, bem como serem providas de dispositivos de proteção. Estes meios de controle
e de combate devem limitar o nível de danos.
Para evitar ferimentos no público em geral, a estrutura e suas proximidades devem
ser localizados para minimizar a propagação do incêndio ou da explosão em suas
proximidades.
Para ocorrer uma medida de proteção, é necessária a identificação de todos os
perigos e os riscos. Quando identificados, é necessário controlar todas as formas de início
para evitar algum acidente.
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Organograma 2 – Medidas para Controle de Explosão

Fonte: elaborado pelo autor.

3.6 Condições para Ocorrência de Explosões
A explosão é a reação química com a súbita oxidação ou decomposição de um
composto que envolve um aumento de temperatura, pressão ou ambos (CUNHA, 2014).
Para obter uma explosão de vapores é necessário ocorrer a combustão, sendo
necessária a presença dos constituintes do triângulo do fogo (combustível, oxigênio e
ignição), e para ocorrer uma explosão por poeiras são necessário mais três outros
elementos, formando um hexágono (poeiras em suspensão, confinamento e domínios de
explosividade). A Figura 3 apresenta os principais componentes responsáveis pela
explosão de suspensão de poeiras.
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Figura 3 – Condições para Incêndio e Explosão

Fonte: CUNHA (2014).

Figura 4 – Principais Fatores Condicionantes da Existência de Explosão de
Poeiras de uma explosão de Pós em Suspensão

Fonte: adaptado de CAMPOS (1984).

Sólidos combustíveis ou mesmo poeiras explosivas podem ser encontrados em
matérias-primas, produtos intermediários, produtos finais e resíduos do processo de
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fabricação. A necessidade de reduzir a incidência de explosões nas atividades
susceptíveis a esses materiais, levou à criação e à publicação, pelo Parlamento Europeu
e pelo Conselho de Diretivas vulgarmente, da normativa conhecida por ATEX
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2006).
O riscos de explosões por poeiras combustíveis é de grande importância para o
controle de acidentes nos Estados Unidos, gerando vários históricos dentreos quais os
efeitos da sobrepressão (cf. Tabela 4), determinando qual o tipo de prevenção e de efeitos
adversos causados, tomada deprovidências para medidas de mitigação e de prevenção
do acidente.
Tabela 4 – Efeitos Devidos à Sobrepressão Causados por uma Explosão

Fonte: SENNE, JR (2003).

3.7 Normas Aplicáveis
No Brasil, a lei trabalhista define a necessidade de avaliar as poeiras combustíveis,
porémnão há documento de fins normativos que trate especificamente sobre poeiras
explosivas ou sólidos combustíveis.
O empregador deve avaliar, de forma global, os riscos de explosão, tendo em conta
as obrigações gerais do empregador previstas no regime aplicável em matéria de
segurança, de higiene e de saúde no trabalho e nomeadamente os seguintes aspectos:
“[...] as camadas, os depósitos ou as concentrações de poeiras combustíveis devem ser
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consideradas como qualquer outra fonte susceptível de produzir atmosferas explosivas”
(BRASIL, 2003, p. 6420 e6421).
No exterior, os estudos estão mais aprofundados. Nos Estados Unidos, existe a
norma NFPA, que regulamenta os procedimentos para combate a incêndios e a
explosões. Abaixo, segue a Tabela 5, descrevendo as normas para combate a fogo e a
explosão usadas nos Estados Unidos,tendo este estudo sido desenvolvido em conjunto
com a OSHA com o objetivo de reduzir o perigo de explosão através de regras de proteção
na forma de leis, de especificações e de normas que têm por objetivo garantir que um alto
nível de segurança seja observado.
Tabela 5 – Normas NFPA Adotadas pelos Estados Unidos
Número NFPA

Descrição

65,480 e 481

Para metais combustíveis e poeiras metálicas

68,69

Sistemas de proteção contra explosão
Manuseio e transporte de poeiras, vapor e

91,650,654 e 655

gases

655

Prevenção de incêndio de sufixo e explosão
Prevenção de fogo e explosão em madeira

644

processada e marcenaria
Fonte: elaborado pelo autor.

As normas são o resultado de um processo de consenso estabelecido por conselho
reconhecido em que as partes interessadas podem participar e podem contribuir para a
elaboração do documento, podendo ser este normativo ou não para a identificação e a
determinação de parâmetros para zelar pela segurança, pela saúde e pelo bem comum.
As normas para partículas sólidas explosivas, para poeiras explosivas ou para pós
explosivos adotados neste trabalho foram as contidas na ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas), as quais tratam-se de normas brasileiras baseadas nas normas IEC
(International Electrotechnical Commission) e DIN (Deutsches Institutfür Normung), que
por sua vez baseiam-se na EN (European Standard). A Tabela 6 apresenta as principais
normas que se baseiam na DIN e que, por sua vez, são coordenadas com as da VDE
(Verband Deutscher Elektrotechniker):
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Tabela 1 – Normas para Poeiras Explosivas
DESCRIÇÃO
ESPECULAÇÕES
GERAIS
PROTEÇÃO POR
INVÓLUCROS
ENCLAUSURAR A
IGNIÇÃO “TD”
SELEÇÃO E
INSTALAÇÃO
TESTE E
MANUTENÇÃO
MÉTODOS DE
TESTE
CLASSIFICAÇÃO
DE ÁREAS
PROTEÇÃO E
PRESSURIZAÇÃO
“PD”
PROTEÇÃO DE
SEGURANÇA
INTRINSIC “ID”
PROTEÇÃO POR
ENCAPSULAÇÃO
REQUISITOS PARA
PROTEÇÃO
CONTRA
EXPLOSÃO

IEC

ANº

60079-0

EN

017

60079-31

DIN/VDE

1127-1

0170- 0171

2 61241-1

ABNT

ANO
2013

0170-01171

NBR 60079-0 /
61241-0
NBR 60079-31

2 61241-14

0165

NBR 60079-14

2017

2 61241-17

01165

NBR 60079-17

2013

2 50281-2-1
61241-2-2 e
2e3
2 50281-3

0170/0171

NBR 80079-20-2

2018

0170/0171

NBR 60079-10-2

2015

2

0170/0171

NBR 60079-2

2014

2

0170/0171

NBR 60079-11

2019

2

0170/0171

NBR 60079-18

2014

NBR 16385

2015

2013

013

60079-14
013
60079-17
016
80079-20-2
015
60079-10-2
015
60079-2
014
60079-11
011
60079-18
014
60079

2
017

Fonte: Stahl (2000).

A norma técnica adotada no Brasil é a ABNT, que, por meio de um conselho, atende
às exigências de qualidade, de eficiência, de desempenho, de confiabilidade e de
tecnologia, sendo adotada também por órgãos governamentais e indústrias. As normas
compõem terminologia, simbologia, especificações, métodos de ensaio e padronização.
Milhões de dispositivos que contêm componentes eletrônicos e usam ou produzem
eletricidade dependem dos padrões internacionais da IEC e dos sistemas de avaliação de
conformidade para desempenhar, para adequar e para trabalhar em segurança (IEC
2019), atendendo à normatização para meios eletrônicos. Esta comissão é formada por
representantes de todos os países.
Na Europa, com a harmonização da legislação, cada país dispõe de um ou mais
institutos de normatização próprios, sendo que a maioria das normas tem como alvo
diretamente uma norma EN, que se reflete então apenas em nível nacional. Portanto,
a norma EN é encaminhada para norma nacional.
No Brasil, a NR33 e a ABNT possuem grande valia para garantir a segurança dos
envolvidos, porque abordam procedimentos e responsabilidades para ambientes
confinados, sendo o ambiente mais propício para explosão de sólidos particulados.
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3.8 Norma NR33
A NR33 tem como objetivo a identificação, o reconhecimento, a avaliação, o
monitoramento e o controle de riscos existentes em espaços confinados de uma forma
segura, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.
Entende-se espaço confinado por “qualquer área ou ambiente não projetado para
ocupação humana contínua que possua meios limitados de entrada e saída, cuja
ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes onde possa existir
deficiência ou enriquecimento de oxigênio” (NR-33). Assim, a norma atribui
responsabilidades ao empredor, como definição:
•

identificar os riscos específicos de cada espaço confinado;

•

treinar dos trabalhadores;

•

como utilizar os equipamentos fornecidos pela empresa

•

gestão de segurança e saúde;

•

procedimentos e controles trabalhos em espaços confinados;

•

medidas técnicas de prevenção;

•

medidas administrativas;

•

medidas pessoais;

•

capacitação para trabalhos em espaços confinados; e

•

o que devemos fazer em medidas de emergência e salvamento.
Ela tem sido consultada pelo efeito de poeiras explosivas em espaços confinados

e em áreas classificadas explosivas que deve estar vinculada rigorosamente com a NR33.
Um espaço confinado é um local passível de acúmulo e de deposição de poeiras
em locais de difícil acesso, sendo que essa poeira com a ignição por meios de fontes de
calor como a irradiação solar pode causar um incêndio ou uma explosão até que todo o
produto seja consumido pela reação.

3.9 Instruções Técnicas dos Bombeiros
Em São Paulo, as ITs (Instruções Técnicas) estabelecem critérios para a
apresentação de processo de segurança contra incêndio, das edificações e áreas de risco,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n.º 56.819/2011 que estabelece os critérios
para a apresentação de processo de segurança contra incêndio, das edificações e áreas
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de risco (Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco
do Estado de São Paulo).
Porém

não

existe

nenhuma

instrução

técnica

dos

bombeiros

falando

especificamente de poeiras explosivas. As que mais se aproximam são:
• 03/2018 (Terminologia de Segurança contra Incêndio);
• 02/2018 (Conceitos Básicos de Segurança contra Incêndio);
• 27/2018 (Armazenamento em Silos); e
• 30/2018 (Fogos de Artifício).

3.10 IT 03/2018
A Instrução Técnica n.° 03/2018 (Terminologia de Segurança Contra Incêndio)
padroniza as definições para o serviço de segurança contra incêndios, porém as de
determinado assunto complementa esses termos, conforme será descrito abaixo.
Risco é probabilidade de um perigo se manifestar, causando um dano sendo em
relação entre a probabilidade e a consequência, classificada como físico, químico e/ou
biológico. O risco de poeiras explosivas ou pós explosivos está classificado como químico,
por sua baixa granulometria misturada com o ar.
Agente supressor de explosão são matérias que, quando dispersas dentro de um
recipiente, podem interromper o desenvolvimento de uma explosão naquele recipiente.
Deflagração é explosão que se propaga em velocidade subsônica – ou seja, o
tempo em que a onda de choque se desloca de um ponto ao outro.
Detonação é uma explosão que se propaga em velocidade supersônica,
caracterizada por uma onda de choque.
Explosão é um fenômeno acompanhado de rápida expansão de um sistema de
gases, seguida de uma rápida elevação na pressão. Seus principais efeitos são o
desenvolvimento de uma onda de choque e um ruído. Neste caso, subjuga-se a explosão
de gases. Este termo se aplica melhor para a explosão de gases.
Sobre formas de combustão, as combustões podem ser classificadas conforme a
sua velocidade, sua completude, seu caráter espontâneo e sua explosão.
Sinistro é a ocorrência de prejuízo ou de dano causado por incêndio, explosão ou
acidente.

44

Sistema de proteção contra explosão é a composição arranjada de dispositivos
para detectar automaticamente o princípio de uma explosão e iniciar a atuação do sistema
de supressão ou de outros dispositivos para limitar os efeitos destrutivos de uma explosão.
Sistema de supressão de explosão é um arranjo composto de dispositivos para
detectar automaticamente o princípio de uma explosão e iniciar a atuação da supressão.

3.11 IT 30/2018
A Instrução Técnica n.° 30/2018 (Fogos de artifício) aplica-se apenas para o
comércio de fogos de artifício em varejo, sendo que os sólidos combustíveis estão em
uma classificação inferior aos dos de fogos de artifício pelo seu poder de destruição. A IT
traz as seguintes definições citadas abaixo.
Acessório explosivo: engenho não muito sensível, de elevada energia de ativação,
que tem por finalidade fornecer energia suficiente à continuidade de um trem explosivo e
que necessita de um acessório iniciador para ser ativado. Estes termos se aproximam
mais de poeiras explosivas, porque se comportam como um sólido.
Deflagração: fenômeno característico dos chamados baixos explosivos que
consiste na autocombustão de um corpo (composto de combustível, comburente e outros)
em qualquer estado físico, o qual ocorre por camadas e em velocidades controladas (de
alguns décimos de milímetros até 400 m/s).
Detonação: fenômeno característico dos chamados altos explosivos que consiste
na autopropagação de uma onda de choque através de um corpo explosivo,
transformando-o em produtos mais estáveis, com liberação de grande quantidade de
calor, cuja velocidade varia de 1000 a 8500 m/s.
Depósito: estabelecimento com atividade exclusiva de armazenamento, em espaço
apropriado, de materiais pirotécnicos.
Embalagem: elemento ou conjunto de elementos destinados a envolver, a conter
ou a proteger produtos durante sua movimentação, seu transporte, seu armazenamento,
sua comercialização ou seu consumo.
Explosão: é um violento arrebatamento ou expansão, normalmente causado(a) por
detonação ou deflagração de um explosivoou, ainda, pela súbita liberação de pressão de
um corpo com acúmulo de gases.
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Explosão em massa: aquela que afeta virtualmente toda a carga de maneira
instantânea.
Explosivo: tipo de matéria que, quando iniciada, sofre decomposição muito rápida
em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de
pressão.
A características principal das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros é
estipular vários parâmetros para ser atendidos. Segue uma tabela dos parâmetros
principais para fogos de artifício que se aplicaria para evitar sinistros com armazenamento
de fogos de artifício que poderia ser usados para armazenamento de sólidos
combustíveis.
Tabela 7 – Lista de Exigências para Armazenagem de Fogos de Artifício
Tipo I

Tipo II

Unidade

Área Construída

250

500

m2

Estoque Volumétrico

15

30

m3

Área armazenagem

60

100

m2

Área de exposição

5

10

m3

Categoria A

20

20

%

Categoria B

20

20

%

Categoria C

40

40

%

40

40

%

Alvenaria

Sim

Sim

Laje

120

120

Categoria D

Térreo

Sim

Sim

Subsolo

Não

Não

Piso Incombustível

Sim

Sim

Piso Abrasivo

Não

Não

Piso Anti-estático

Sim

Sim

Piso sem acúmulo de

Sim

Sim

Sim

Sim

t resistência ao fogo

água
Piso Incombustível

Área externa

Tabela 7 – Lista de Exigências para Armazenagem de Fogos de Artifício
(continuação)
Vegetação

Não

Não

Porta Corta Fogo

Sim

Sim

NBR IEC

NBR IEC 60079

Instalações elétricas

60079
Plug elétricos

Vedada

Vedada

Área externa
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Distribuição do

Uniforme

Uniforme

Sim

Sim

Estoque
Armazenamento
prateleiras de aço

Material que não
provoque estilhaços

Palete de madeira

15

15

cm

Prateleiras

15

15

cm do solo

Prateleiras

15

15

cm das paredes

Prateleiras

50

50

cm do teto

Prateleiras

2

2

m de altura

Entre prateleiras e

1

1

m

Placa

20x 15

20x15

cm (explosivos – perigo)

Placa

Sim

Sim

Proibido fumar

Venda cartazes

Sim

Sim

Cartazes explicativos e

Janelas

12,7x12,7

12,7x12,7

mm Por tela galvanizada

Bitolas de Janelas

Mín 16

Mín 16

BWG

Carga máx de

300

300

MJ/m2

120

120

Min sp quando tiver parte

Pallets

ASSOBRAPI

manuseio

incêndio
Paredes resistência
ao fogo

residencial com acesso
independente

Extintores de

1

1

Segundo IT 21

1

1

Segundo IT 21

Não

Não

GLP

Não

Não

Líquidos Inflamáveis

Não

Não

Embalagem

PT

PT

PT – português e validade

água(2A)
Extintores de pó
químico seco (20-B:C)
Aparelhos que
produzem calor ou fagulhas

Hospitais

100

100

m de distância

Creches e escolas

100

100

m de distância

Fábricas de fogos e

100

100

m de distância

Posto combustível

100

100

m de distância

Produtos químicos

100

100

m de distância

explosivos

inflamáveis
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Tabela 2 – Lista de Exigências para Armazenagem de Fogos de Artifício
(continuação)
Metrô/ Trem /

100

100

m de distância

Cinemas e teatros

100

100

m de distância

Órgão públicos

100

100

m de distância

Transmissão de

50

50

m de distância

Comércio de fogos

50

50

m de distância

Curso de brigada de

Todos

Todos

Funcionários

rodoviárias

energia

Fonte: adaptado do conteúdo da IT 30/2018.

Não atendendo os padrões, a edificação deve obter licença especial com o Corpo
de Bombeiros, com a Polícia Civil e com o Estado de São Paulo.

3.12 ABNT NBR 16385
Esta norma prevê de sistemas de prevenção a de proteção contra explosão
(fabricação, processamento e manuseio de partículas sólidas combustíveis), porém não
tem valor normativo e define as condições para prevenir a formação de atmosferas
explosivas, para evitar a presença de fontes de ignição e para limitar os efeitos de
explosões e fogo para poeiras combustíveis. São requisitos para aplicação de projetos e
instalações:
•

Análise de risco;

•

Gerenciamento;

•

Supervisão (projeto, vida e saúde ocupacional);

•

Integridade estrutural;

•

Controle de incêndio e explosão;

•

Limpeza e transporte do produto;

•

Investigação de acidentes.
Para avaliação de perigos, é necessário determinar se o material é um sólido

explosivo e conhecer o produto e suas reatividades e sua compatibilidade com produtos,
porque o mesmo pode entrar em combustão reagindo com um solvente em questão ou
até mesmo causando um desastre ambiental.
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Os métodos de critério de espessura de camada são determinados pela densidade
do pó: se o material tiver densidade maior do que 1200 kg/m³, adota-se a espessura de
0,8 mm; se a amostra tiver densidade menor do que esta, utiliza-se a fórmula para critério
de espessura de camada para determinar o acréscimo de espessura, conforme
apresentado abaixo:
Critério de espessura de camada (mm) = 0,8 mm x 1200 kg/m3
DP
DP é a densidade do pó, expressa em quilograma / metro cúbico (kg/m 3)
A) Método de Massa A
A massa limite de poeira, que estabelece se um local é uma área de risco de
explosão, é calculado da seguinte fórmula:
Mbásica-explosão = 0,004 x Apisox H
Mbásica-explosão é a massa- limite de poeira, expressa em kg, com base no critério de
danos à construção.
A pisoé a menor área útil do compartimento, expressa em metro quadrado.
H é a menor altura do teto (pé-direito) do compartimento, expressa em metros.
A massa limite de poeira que estabelece se uma edificação tem risco de incêndio
de pó é:
Mbásica-fogo = 0,02 x Apiso
Mbásica-fogo é a massa limite de poeira com base no critério pessoa de exposição ao
fogo expressa em kg.
Apisoé a menor área útil do compartimento, expressa em metros quadrados.
B) Método de Massa B
Esse método determina a área de risco existente quando o sólido é acumulado
externamente aos equipamentos do processo.
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A massa limite de pó que estabelece se um local é uma área de risco de explosãoé
determinado pela expressão:

M

explosão

é a quantidade de massa para critérios para danos a construção em

quilogramas (kg).
Pe é a resistência no compartimento com base na pressão estática para o elemento
estrutural mais fraco que não se destina a alívio ou que sofra rompimento conforme a
NFPA 68 em bar vezes gramas (bar.g).
FDC é o fator dinâmico de carga é a proporção da máxima deflexão dinâmica em
relação a deflexão estática, conforme a NFPA 68.
Cwé a concentração crítica do em quilograma por metro cúbico (kg/m3) obtidos na
esfera de 20 L.
Apisoárea de piso compartimento em metros quadrado (m2).
H é a menor altura do teto (pé direito do compartimento em metros ).
ƞD é a fração de impregnação é igual a 0,25.
Para sobrepressões decorrentes de explosões, referenciar as distâncias ao local
do vazamento e considerar a probabilidade de fatalidade de 75% (0,75) quando a
sobrepressão for acima de 0,3bar. Já para a região de sobrepressão entre 0,1 e 0,3bar,
adotar a probabilidade de fatalidade de 25% (0,25) (CETESB, 2011).
A massa-limite de pó que estabelece se uma edificação sala possui uma área com
risco de início de incêndio de pó – ou seja, se a massa de fogo pode se determinar na
seguinte equação:

Mfogoé a massa limite de sólido particulado expressa em quilogramas (kg), com o
critério de exposição de pessoas ao fogo.
ρ é a probabilidade de contato com a chama de uma pessoa não podendo exceder
5%.
Cwé a concentração crítica do em quilograma por metro cúbico (kg/m3) obtidos na
esfera de 20 L.
Pi1 bar, absoluto.
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Pmáxé a pressão máxima expressa em bar.
Apisoárea de piso compartimento em metros quadrado (m2).
D é a altura nominal de uma pessoa em metros (m).
ƞD é a fração de impregnação é igual a 0,25.
Para separação de áreas de áreas de riscos, é necessário ter uma distância de

1

m conforme determina a NFPA 51B.
Em todas as situações, deve-se atender a ABNT NBR 14432, que estabelece as
condições a serem atendidas pelas edificações e seus elementos estruturais e de
compartimentação – ou seja, os que integram os edifícios. Em situação de incêndio, a
norma aborda sobre evitar o colapso estrutural e, como complemento, menciona que deve
se estar vinculada juntamente com a instrução dos bombeiros de compartimentação
vertical e horizontal (IT 07, 2018).
Esta norma declara que todo projeto tem que suportar uma explosão e indica várias
soluções para controle da explosão, como:
• Portas corta fogo;
• Saída de emergência;
• Tempo de resistência ao fogo;
• Dispositivos de alívio;
• Equipamentos elétricos;
• Equipamentos do processo.

3.13 Estudo de Fontes de Ignição
A ignição só pode acontecer se a proporção de ar e sólido combustível estiver
dentro dos valores compatíveis para que ocorra a explosão ideal. Segundo a EN 11271:1997, as principais origens para a ignição de um atmosfera explosiva são as seguintes:
• Superfícies (materiais quentes ou chamas);
• Faíscas de produção mecânica;
• Instalações elétricas;
• Correntes elétricas de fuga como proteção catódica, principalmente em ânodos;
• Eletricidade estática;

51

• Raios;
• Ondas electromagnéticas entre 100 kHz a 3x1015 Hz;
• Radiação Ionizante;
• Ultra-sons;
• Ondas de choque e compressão adiabática;
• Reações exotérmicas.
Em espaços não confinados, as explosões ocorrem por meio de deflagrações, no
entanto, independentemente do tipo de ambiente (confinado ou não confinado),
olevantamento do açúcar, ao se misturar com o ar, levanta a possibilidade de ocorrência
de várias explosões sucessivas.
Os incêndios ocorrem com qualquer sólido combustível (poeira ou pó), porém é
necessário que a quantidade de material combustível seja suficiente e que as condições
físico-químicas sejam satisfatórias (ECKHOFF, 1997).

3.14 Normas de Explosões
As normas têm como objetivo geral especificar métodos para identificar, para
avaliar e para descrever situações que possam levar a explosões e a incêndios, sempre
identificando e avaliando o risco do perigo e como é possível o reduzir.As normas sempre
determinam os requisitos de ignição, como prevenir e os parâmetros necessários para
contenção desse problema. E, para entender este comportamento, é preciso entender
como se comporta uma deflagração, umadetonação ou uma explosão.
Todas as normas afirmam que a avaliação de risco, determinada pelo órgão
responsável e exigida por lei (no caso do Brasil, utilizando as instruções técnicas dos
Bombeiros), deve atender aos seguintes parâmetros:
• Identificar o perigo;
• Determinar a ocorrência do evento;
• Tipos possíveis de ignição;
• Se pode causar danos e prejuízos por ignição.
A ABNT NBR IEC 60079-0 especifica os requisitos gerais para construção, ensaios
e marcações de equipamentos elétricos e componentes ”Ex” destinados a atmosferas
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explosivas. No caso de poeiras, deve-se utilizar de equipamentos do grupo elétrico tipo
III, sendo subdividido em:
• IIIA, fibras combustíveis;
• IIIB, poeiras não condutoras;
• IIIC, poeiras condutoras.
Para equipamentos destas classes, necessita-se de um teste específico para
determinar a temperatura de superfície, porque, dependendo da temperatura, a poeira
alocada em cima do mesmo pode entrar em combustão.
A ABNT 61241-0 determina que, para desenvolver um equipamento do grupo III
para poeiras explosivas, é necessário teste do material particulado que se deposita em
cima do equipamento, determinandose a energia mínima de ignição para a construção do
equipamento.

3.15 Classificação de Áreas
A ABNT NBR IEC 60079 refere-se à classificação de áreas onde pode ocorrer a
presença de gases,de vapores inflamáveis ou de névoas perigosas e pode ser utilizada
como base para a adequada seleção e instalação de equipamentos para utilização em
áreas classificadas, determinando em si como classificar as áreas.
Para determinar o tipo de zona de risco, é necessário determinar o grau de
liberação do material, sendo:
• Contínuo;
• Primário (que ocorra de forma esperada ou ocasionalmente); ou
• Secundário (que não seja esperada).
Tipo de zona, que são classificadas como Zona 0, Zona 1, Zona 2, e área não
perigosa, que com a taxa de liberação maior será a extensão da zona, dependendo da
geometria da fonte de liberação, da velocidade de liberação e da

concentração do

produto.
Nas normas citadas acima, determina-se o grau de ventilação e, com isso, pode-se
excluir a ocorrência de explosão do material, porque exclui-se uma parte do hexágono de
explosividade.
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3.16 Seleção e Instalação
Muitos tipos de poeiras são consideradas como sólidos explosivos. Quando este
tipo de matéria entra em processo de ignição, ela pode não somente entrar em ignição
como também explodir se estiver misturada com o ar e, por isso, é necessário utilizar
equipamentos elétricos que sejam protegidos de forma a reduzir a possibilidade de haver
ignição.
A ABNT NBR IEC a classifica como zonas 20, 21 e 22 para poeiras combustíveis e
a norma ABNT NBR 61241-10 classifica o equipamento adequado para cada tipo de
material.
A norma ABNT NBR IEC 60079-17 é fortemente mencionada para assegurar o
acesso à manutenção e à inspeção do equipamento para evitar possíveis problemas.
A documentação é importante para assegurar que a instalação está de acordo com
os certificados apropriados para a planta, minimizando o risco de incidentes com o local
implementado, porém para poeiras combustíveis ou sólidos combustíveis existem
requisitos adicionais, como valores de temperaturas, tipo de proteção adequado, grau de
Ip etc.
A avaliação de conformidade do equipamento é necessária para garantir a
eficiência do mesmo e a relação de níveis de proteção de equipamento é determinada
pelo tipo de zona, sendo que para poeiras combustíveis é utilizada a classificação, descrita
na Tabela 8.
Tabela 8 – Níveis de Proteção de Equipamento (EPL) onde Zonas são Designadas
Zona

Níveis de proteção de equipamento
(EPL)

20

‘Da’

21

‘Da’ ou ‘Db’

22

‘Da’, ‘Db’ ou ‘Dc’
Fonte: IEC 60079-14.

Os equipamentos elétricos devem ser selecionados de acordo com a tabela
abaixo.
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Tabela 9 – Relação entre Subdivisão de Poeira e Grupo do Equipamento
Subdivisão do local da poeira

Grupo de equipamento permitido

IIIA

IIIA, IIIB e IIIC

IIIB

IIIB e IIIC

IIIC

IIIC
Fonte: IEC 60079-14.

Para poeira, a temperatura de superfície máxima é determinada pela temperatura
de ignição mínima da poeira indo de espessura de 5 mm a 12,5mm, tendo cada uma um
tipo e método de determinação de temperatura.
A limitação de temperatura devida à presença de nuvens de poeira é determinada
pela seguinte fórmula:
Tmax: 2/3 TCL
TCL é a temperatura de ignição mínima da poeira em forma de nuvem.
A limitação de temperatura devido à presença de poeira em forma de nuvem e
invólucros com camada de 5 mm tem a equação:
Tmax= T5mm-75 °K
T5mm é a temperatura mínima de ignição de poeira em forma de 5 mm.
A limitação de temperatura devido à presença de poeira em forma de nuvem e
invólucros com camada de 12,5 mm tem a equação:
Tmax= T12,5mm-25 °K
Onde existir poeiras com temperatura mínimas de ignição excedendo 250°C, devese usar o gráfico da Figura 5 abaixo para aumento da espessura das camadas.
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Figura 5 – Correlação entre a Temperatura de Superfície Máxima e a Espessura
das Poeiras
Fonte: IEC 60079-17.

Esta norma dá ainda as precauções com seleção de máquinas elétricas girantes,
de motores alimentados por um conversor, de luminárias, de plugues e de tomadas para
poeira, montagem e localização. Além de determinar perigos de estrutura, aterramento,
separação elétrica e sistemas de fiação.

3.17 Proteção Pressurização “pD”
A norma ABNT NBR IEC 60079-2:2009). contempla os requisitos específicos para
construção e ensaios de equipamentos elétricos com invólucros pressurizados do tipo de
proteção “p”, para uso em atmosferas potencialmente explosivas (IEC 60079-2:2009).
Como visto, todos equipamentos destinados ao uso em ambientes onde existem
poeiras são do grupo III e esta IEC tem como objetivo assegurar que não será uma fonte
de ignição para sólidos combustíveis mesmo quando submetido a falhas raras, sendo que
o nível de proteção depende do tipo de Zona Classificada pelo mapa de risco e cada zona
tem a relação tradicional entre EPL.
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Tabela 10 – Relação Tradicional entre EPL e Zonas (Sem Avaliação Adicional de
Risco)
Nível de proteção de

Zona

Equipamento (EPL)
Ga

0

GB

1

Gc

2

Da

20

Db

21

Dc

22
Fonte: IEC 60079-2.

O desempenho da operação Db é adequado para operação normal e com distúrbios
de ocorrência frequente aonde falhas são consideradas e a Dc para operação normal.
Esses dois níveis de operação atendem a sólidos combustíveis.

3.18 Proteção por Encapsulação
Contém requisitos específicos para a construção, ensaios e marcações de
equipamentos elétricos, partes de equipamentos elétricos e componentes “Ex” com o tipo
de proteção por encapsulamento “m” (IEC 60079-18, 2010).
Esta norma aplica-se para a construção de equipamentos indicando os seguintes
verificações de procedimentos:
• Temperatura;
• Limite de temperatura;
• Falhas;
• Isolamento;
• Distância através do composto de proteção;
• Dispositivos de proteção.
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3.19 Proteção de Invólucros Enclausurar a Ignição “tD”
É aplicável a equipamentos elétricos protegidos por invólucros e com limitação de
temperatura de superfície para a utilização em atmosferas de poeiras explosivas (IEC
60079-31:2011).
Determina a proteção térmica e, no caso de exceder a máxima temperatura de
superfície, quais são os dispositivos para proteção.
Classifica todas as modalidades para a construção do equipamento, indo da
vedação e selagem de equipamentos até o método para enclausurar a ignição tD.
Nas normas, descreve os melhores testes para determinar a maior e o menor índice
de temperatura, a pressão que o equipamento suporta e o teste de identificação.
São os testes térmicos para determinar a maior e a menor temperatura que o
equipamento produz e suporta em caso de incidentes.
Portanto, ao final da revisão bibliográfica, não se localizou legislação que indique o
afastamento ou o requisito para a construção de conjuntos habitacionais, lindeiros a
armazéns contendo pós ou poeiras. No próximo capítulo, realizar-se-á o estudo e a
classificação de pós e poeiras.
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4 MÉTODOS DE ENSAIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE PÓS E
POEIRAS
Aqui, descreve-se métodos de identificação para poeiras combustíveis realizadas
em laboratório, fornecendo informações que irão fornecer o embasamento para

a

classificação das zonas e para determinação de medidas para proteção.
Quando esta poeira entra em ignição, ela pode pegar fogo ou explodir, dependendo
da compatibilidade com o triângulo do fogo ou com o hexágono de explosão.
Fluxograma 1 – Esquema para a Caracterização da Poeira Combustível ou de
Partículas Combustíveis em Suspensão

Fonte: ISO/IEC 80079.
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4.1 Distribuição Granulométrica
É necessário realizar a separação de materiais suscetíveis de serem classificados
pelo tamanho de seus grãos podendo ser uma classificação simples por peneiras. A
distribuição do tamanho na unidade amostral é obtida utilizando malhas de peneiras de
laboratório de diferentes granulometrias. Neste estudo, foram usadas malhas 1000 µm,
425 µm, 250 µm, 212 µm, 106 µm e 63 µm, conforme apresentado na Foto 1.

Foto 1 – Ensaio de Distribuição Granulométrica

Fonte: elaborada pelo autor.

O Fluxograma 2 descreve o teste para determinar se o sólido é combustível com
alguns testes de ignição.
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Fluxograma 2 – Esquema para a Caracterização de Poeiras Combustíveis

Fonte: elaborada pelo autor.

4.2 Tubo de Hartmann
O tubo de Hartmann determina a sensibilidade à explosão de um sólido particulado
em suspensão no ar – ou seja, ele avalia se o material deflagra ou detona, contabilizando
a geração de onda de pressão.
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O equipamento consiste em um tubo de vidro com volume interno de 1,2 litros,
conhecido como tubo de Hartmann, acoplado com um dispositivo de mistura do sólido
com o ar atmosférico e um detector de deflagração de explosão – ou seja, um sensor que
mede o deslocamento angular do anel metálico provocado pela onda de pressão gerada
pela deflagração do material que se ignizou e que estava misturado com o ar neste meio
ao entrar em contato com um arco voltaico com potência entre 1 e 10 Joules.
O teste é realizado por meio de três ensaios com cada uma decinco concentrações
(30, 100, 200, 500 e 1.000 g/m3). Em cada um dos ensaios, variou-se a quantidade de
material, levando em conta o volume interno do tubo de Hartmann (1,2 litros) para se
obter-se equivalente proporção relacionada anteriormente.
Foto 2 – Tubo de Hartmann

Fonte: elaborada pelo autor.

A partir dos resultados, gerou-se um valor de St a partir do qual se estima o valor
de Kst do material. O Kst é uma constante (característica específica do material de teste)
obtida por meio de uma relação empírica (Lei Cúbica), que pode ser interpretada como a
taxa máxima de aumento de pressão durante uma explosão de sólido particulado em um
espaço fechado. A partir da estimativa obtida para a constante K st, determina-se a classe
deacordo com o critério apresentado na Tabela 11.
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Tabela 11 – Descrição das Classes de Explosividade
Explosividade

Kst

St1

De 0 a 200

St2

De 200 a 300

St3

Maior que 300

Fonte: elaborado pelo autor.

4.3 Severidade da Explosão (Esfera de 20 litros)
Não ocorrendo fogo no tubo de Hartmann, realizou-se ensaios para esfera de 20L.
A severidade da explosão é caracterizada pela pressão máxima (Pmax) gerada na
explosão e pela velocidade de aumento dessa pressão (dP/dt)max. Os índices de
explosão Pmax e (dP/dt)max são expressos pela média dos valores máximos de cada
série. Posteriormente, o índice de explosão Kst é calculado a partir (dP/dt)max..
O equipamento consiste em uma esfera de 20 L, com dois transdutores de pressão
e uma fonte de ignição química ativado eletricamente, com um dispersor de sólidos para
a mistura de poeira com ar interno.
A esfera é condicionada para a pressão de 0,6 bar, para a padronização do
equipamento, garantindo que nenhum fator atmosférico de pressão altere o resultado. O
material é pulverizado a 20 bar com ar respirável injetado no interior da esfera de 20 L
através de um dispersor para distribuição uniforme. Em seguida à injeção do material, o
sistema de controle da esfera dispara dois ignitores químicos de 5kJ cada, posicionados
no centro da esfera, após um tempo de retardo de 60 ms depois que o material tenha sido
disperso. As pressões de explosão e a razão de aumento da pressão no interior do
equipamento são medidas por meio de transdutores piezoelétricos e, com este ensaio,
determina-se com eficácia o Kstexato pela lei cúbica que se segue:
dP / dt . V1/3 🡪 constante 🡪 Kst bar/m.s
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Foto 3 – Esfera de 20 litros

Fonte: elaborada pelo autor.

4.4 Determinação do Limite Inferior de Explosividade (LIE) de Pós em
Suspensão
O limite inferior de explosividade é definido como a menor concentração de uma
substância que explode quando misturada com o ar e entra em contato com uma fonte de
ignição de 2kJ.
O ensaio é realizado utilizando-se do mesmo procedimento para a severidade da
explosão, porém é realizado inicialmente com amostras na concentração de 200 g/m³, em
suspensão. Caso ocorra ignição nesta concentração, o ensaio é repetido com decréscimo
de 20 g/m³ da concentração anteriormente ensaiada até a concentração de 100 g/m³. A
partir daí, o ensaio é realizado com um decréscimo de 10 g/m³ da concentração até que
não ocorra a ignição. Caso não ocorra ignição na concentração inicial, o ensaio é repetido
em amostras com acréscimo de 50 g/m³ até ocorrer a ignição ou até atingir a concentração
de 2.000 g/m³. O LIE é a maior concentração na qual não foi registrada explosão da
amostra.
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Fluxograma 3 – Esquema para Caracterizar s Poeiras Combustíveis

Fonte: ISO/IEC 80079.

4.5 Avaliação da Temperatura Mínima de Ignição (BAM) de Pós em
Suspensão
As nuvens de pó podem explodir instantaneamente uma vez que atinjam a sua
temperatura mínima de ignição (TMI). Para a maioria dos materiais, a TMI situa-se entre
300 e 700 °C. A norma VDI 2263 estabelece que as determinações sejam realizadas com
o material de granulometria ≤ 63 µm. O material é injetado contra um defletor localizado
dentro do forno BEM aquecido a 500 °C. Varia-se a quantidade de material entre 0.05,
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0.15, 0.5 a 1.5 gramas e a temperatura, de forma a determinar qual é a menor temperatura
na qual o material se igniza.

Foto 4 – Ensaio de Temperatura Mínima de Ignição (BAM)

Fonte: Kuhnner/Swiss-AG.

4.6 Determinação da Energia Mínima de Ignição (EMI) de Pós em
Suspensão
No ensaio, é gerada uma nuvem de pó que é lançada de encontro a uma fonte de
ignição – ou seja, um arco voltaico. A energia da fonte de ignição é sucessivamente
reduzida, variando-se sua potência e o tempo de retardo da ignição, o que gera turbulência
na nuvem de pó. Realiza-se uma série de ensaios até que não ocorra mais ignição em,
no mínimo, dez ensaios sucessivos. Os ensaios foram realizados no equipamento
denominado MIKE 3 (cf. Foto 5) com concentrações de 250, 500, 750, 1.000 e 1.250 g/m 3
de material em suspensão no ar.
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Foto 5 – Ensaio de Energia Mínima de Ignição (EMI) no Equipamento MIKE

Fonte: Kuhnner.

4.7 Determinação da Resistividade Elétrica (Volumétrica)
O valor da resistividade elétrica de sólidos particulados permite estimar a sua
capacidade de acumular cargas de eletricidade estática durante operações de
movimentação, de manuseio e de transporte. A descarga das cargas estáticas
acumuladas durante o processamento dos materiais particulados dá-se na forma de
faíscas, com potência para ignizar ou para explodir uma nuvem de pós em suspensão. O
conhecimento da resistividade volumétrica de produtos e de materiais permite estimar os
riscos de geração de descargas eletrostáticas, na forma de faíscas, originadas das cargas
acumuladas no produto.
As determinações são realizadas com o material tal como é processado, para que
os resultados sejam representativos das condições reais de produção. De acordo com o
requisito normativo, o material pode ser classificado como não condutivo (alta
resistividade), semicondutivo (média resistividade) ou condutivo. A resistividade
volumétrica é expressa em Ω.m.
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5 ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO AÇÚCAR
A indústria diariamente manipula diversos materiais que podem gerar riscos à
segurança da população ou de seus funcionários. O controle de produção e de
armazenamento de alguns destes materiais possui normas específicas e validadas por
organismos internacionais por conta de sua periculosidade, como, por exemplo,
combustíveis fósseis. Entretanto, a manipulação de algumas substâncias apresenta risco
não muito aparente à segurança, como sólidos particulados.
Nos grandes centros, no final do Séc. XIX, concentrava-se toda a estocagem da
produção do Brasil, o que foi de grande importância para o desenvolvimento da metrópole,
sendo que, além de deter o porto, continha casas comerciais, escritórios, armazéns e
postos de arrecadação, o que fazia com que homens de negócios se deslocassem para
lá todos os dias, a fim de dirigir as exportações e as descargas. (BRUNO, 1954). A
estocagem faz parte da cultura brasileira para venda de material, o açúcar está entre estes
produtos.
Com o aumento populacional das grandes metrópoles, houve a necessidade de
estocagem de produtos em grandes quantidades, associando o risco à ocupação e à
armazenagem. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de açúcar; entretanto, as
normas que regulamentam a estocagem deste produto não são muito específicas, o que
gera grande risco de ocorrência de acidentes, especialmente explosões decorrentes de
suas características físico-químicas.
A produção de açúcar em 2018 no Brasil foi de 29,5 milhões de toneladas, sendo
quea população brasileira consumiu 10,6 milhões e que exportamos 19,6 milhões. Foi
deixado um estoque final para o próximo ano de apenas 0,22 milhão de toneladas, porém
este equivale a apenas 38% da cana-de-açúcar, tendo a possibilidade de aumento da
produção conforme a necessidade do mercado (USDA, 2019).
As plantas de produção de álcool e de açúcar destinam-seda mesma fábrica,
produzindo-se o que será mais viável financeiramente para venda. Considerando-se que
o Brasil possui espaço para armazenamento, gera-se um cultura de estocagem de
produtos, vendendo quando mais viável financeiramente.
Em outubro de 2013, 180 mil toneladas de açúcar bruto pegaram fogo no terminal
açucareiro da Copersucar, localizado no Porto de Santos, deixando quatro pessoas
feridas e aumentando o commodity no mercado internacional. A catástrofe foi seguida
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posteriormente de incêndios nos terminais de açúcar Rumo Logística em Santos, da Cargil
no Guarujá e da Agrovia em Santa Adélia, resultando em enormes prejuízos (REVISTA
INCÊNDIO, 2019). Estes fatos demonstram o perigo que a armazenagem do açúcar pode
trazer.

5.1 Características Físico-químicas do Açúcar
O açúcar, também conhecido como sacarose (C12H22O11), é um dissacarídeo
(glicose e frutose). Ao ser projetado como uma nuvem e com uma fonte de ignição
(superfície quente, faísca etc), inflama-se e, ao ser iniciada a combustão, a sua chama
propaga por todo o pó misturado com o ar com grande rapidez. A reação que descreve
sua decomposição química é representada por:
C12H22O11 + 12O2  12CO2 + 11H2O+ Calor

470 kJ/mol O2.

O calor de combustão da sacaroseé um parâmetro que determina a quantidade de
calor liberada pela explosão, conhecida como entalpia, sendo esta quantidade gerada por
duas moléculas de oxigênio.
A sacarose é considerada um composto orgânico, tendo como produto da oxidação
moléculas de gás carbônico e água. Porém o valor de entalpia apresentado pela reação
acima é maior do que o teórico, porque, em grandes proporções, as moléculas de água
também são consumidas pela reação, tornando sua deflagração perigosa. Isto ocorre pelo
aumentono nível de oxigênio, que torna a ser reagente da equação até que haja todo o
consumo da sacarose.
Conforme a legislação brasileira, o açúcar é classificado de acordo com o teor de
sacarose em:
●

Açúcar cristal – 99,3% de sacarose;

●

Açúcar refinado – 98,5% de sacarose;

●

Açúcar moído – 98% de sacarose;

●

Açúcar mascavo – 90% de sacarose;

●

Açúcar em cubos – 98% de sacarose; e

●

Açúcar cande – 99% de sacarose.
O estudo das condições de explosão do açúcar em grandes quantidades torna-se

um grande problema, uma vez que estas impurezas aumentam o valor de calor liberado
pelo produto e, assim, a entalpia da reação, com a liberação de maiores quantidades de
calor.
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Os fatores que influenciam a sensibilidade de Ignição e a deflagração são
(ECKHOFF, 2003):
● Área da superfície;
● Composição química (COOH, OH, NH2, NO2, N=N, C=N e sua tripla ligação com
nitrogênio);
● Distribuição de tamanhos e formas de partículas;
● Área da poeira no estado totalmente disperso;
● Grau desuperfície para combustão;
● Ambiente;
● Grau de dispersão e distribuição;
● Possibilidade de geração de turbulência induzida por outra explosão;
● Distorção da turbulência induzida por mecanismos de chama; e
● Transferência de calor radioativo.
Por estes motivos, torna-se difícil realizar o cálculo do raio de impacto da explosão
de poeiras combustíveis, uma vez que o açúcar não se comporta como um gás, mas sim
como um sólido, apenas ignizando a quantidade que está dentro dos limites de
explosividade da mistura com o ar.

5.2 Risco de Implementação do PMCMC Próximo a Armazém de Açúcar
Em cidades com grande metrópole, a propriedade privada do solo urbano faz com
que a renda se torne um parâmetro para ocupação de moradia e a população de baixa
renda acaba ocupando espaços que estão próximos a estocagem de açúcar.
Futuramente, para a retirada desta ocupação não legalizada implementa-se o Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) nestas regiões, com risco de explosão de material
particulado, como o açúcar, causando risco à população existente.
Os riscos podem ir de alastramento de incêndios a explosões, danificando
estruturas próximas, dependendo do sistema de contenção de incêndio e de explosão
implementado no armazém.
Em Santa Adélia (SP), ocorreu um incêndio no armazém de açúcar: o produto se
transformou em uma cachoeira de caramelo e espalhou flocos de algodão doce em torno
do incêndio, causando desconforto para os moradores, que foram encaminhados para
hotéis, sem contar um desastre ambiental onde se encontravam peixes mortos (G12013).
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Os perigos causados pela queima de açúcar podem provocar a danificação da
pavimentação das ruas e a rede elétrica e podem causar acidentes por queimaduras,
prejuízo a infraestruturas próximas e impactos ambientais não quantificados.

5.3 Como Prevenir Riscos Oriundos de Pó e Poeiras
Quando o pó ou a poeira é classificada como um sólido combustível, não é fácil
fazer o controle deste material disperso no ambiente, mas sim com um controle de limpeza
– ou seja, uma higiene ocupacional em que o material não ultrapasse o limite de risco
descrito nos resultados deste trabalho. Outro método é uma boa ventilação, que é
primordial para prevenir incidentes desta magnitude.
A poeira acumula-se geralmente em locais de difícil acesso, por isso é necessário
determinar a limpeza anual, para que não se acumule a quantidade necessária para uma
explosão ou mesmo uma ignição.
Determinar pontos que podem ocorrer a ignição deste material é um grande fator
para proteger o contato, como máquinas, rede elétricas e locais com energia estática
elevada.

6 ENSAIO EM PÓ DE AÇÚCAR E ANÁLISE DOS RESULTADOS
No desenvolvimento deste estudo, foram utilizados os dados publicados no 13º
Relatório pelo Instituto de Associação de Profissionais em Segurança Ocupacional
(Berufsgenossenschaftliches Institutfür Arbeitssicherheit ou BIA) no ano de 1997. Este
relatório tem como objetivo listar características de combustão e de explosão de diversos
sólidos particulados, entre eles o açúcar em diversas formas. Desse estudo foram
utilizados os dados de 57 amostras de diferentes tipos de açúcar.
Por conta do alto custo envolvido nas medições, estas informações representam a
maior parte do rol de dados, mas, além disso, também foram coletados no laboratório de
explosões do IPT dados provenientes de 12 amostras de açúcar.
As medições realizadas no IPT seguiram as mesmas especificações descritas no
relatório do BIA e, portanto, podem ser acrescentadas ao conjunto de dados sem que isso
cause algum equívoco devido a não equivalência de condições técnicas. A amostra total
é composta por 69 unidades amostrais de açúcar de diversas formas.
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A sensibilidade de explosão adquiridos pelo tubo de Hartmann é de grande
relevância para determinar se o produto em questão tem força para provocar uma
explosão, provando que, quando ignizado, pode chegar num Kst de 0 a 200 bar m /s,
tendo em sua maioria St1, descritos na Tabela 12.
Tabela 12 – Resultados de Sensibilidade de Explosão
Rótulos de Linha

Contagem

Sim

8

St1

25

St2

4

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir de leitura da Tabela 13, o aspecto que pode ser notado é que existe uma
diferença considerável entre a média e a mediana na variávellimite mínimo de ignição. Isto
é um indicador de que existe assimetria nas unidades amostrais envolvidas – ou seja, os
dados não são distribuídos de forma igual em torno da média, o que significa grande
diferença de comportamento entre os açúcares. Os dados variam de 30 a 750 g/m³ com
mediana de 100 g/m³ – ou seja, 50% das unidades amostrais têm limite mínimo de ignição
de 30 a 100 g/m³, enquanto que a outra metade está entre 100 a 750 g/m³. Isto determina
que existe uma grande variabilidade assimétrica de limite mínimo de ignição. A mesma
lógica aplica-seà energia mínima de ignição.
A amplitude entre máximo e mínimo das variáveis, pressão máxima, Kst e
temperatura de ignição são consideráveis caso consideremos os custos envolvidos para
a produção de equipamentos de proteção para açúcares.

Tabela 13 – Análise Estatística de Resultados Obtidos para Açúcar
Limite
Ignição

Min

Pressão

Kst

Máxima

Temperatura
ignição

de

Energia
mínima de
Ignição

Média

g/m³

bar

bar m/s

°C

J

213

7,3

106

359

257
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Mediana

100

7,7

123

310

170

Mínimo

30

3,9

11

430

60

Máximo

750

9,1

196

360

540

Fonte: elaborado pelo autor.

Com os métodos acordados na ABNT NBR 16385, foram construídos os gráficos
para o açúcar com as seguintes premissas:
● Altura média de uma pessoa nascida no Brasil de 1,73m e
● Pressão máxima suportada por uma viga de ferro 36 mbar.
A quantidade de massa para ocorrer um incêndio proveniente da ignição de em
uma área de piso, com acúmulo de poeira de 0,8 cm, é muito baixo, conforme demonstra
o gráfico a seguir.
Gráfico 4 – Massa para que ocorra Incêndio em Açúcar

Fonte: elaborado pelo autor.

O mesmo ocorre para a explosão de poeiras combustíveis, porém o açúcar deve
estar disperso no ambiente em que se pode ocorrer a ignição do produto, sendo calculado
por área em metros cúbicos.
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Gráfico 5 – Massa para que ocorra Explosão

Fonte: elaborado pelo autor.

A facilidade de ignição e de gravidade da explosão de pó combustível é tipicamente
influenciada pelo tamanho das partículas. Partículas mais finas são mais explosivas
porque possuem grandes áreas de superfície em relação ao seu peso, permitindo que
elas reajam rapidamente com o oxigênio quando dispersas no ar, o que faz com que
inflamem.
Poeiras combustíveis com tamanho médio de partícula menor que 420 mícrons são
consideradas explosivas pela maioria das fontes de referência, a menos que os testes
comprovarem o contrário, sendo que os testes comprovam que para explosividade do
açúcar tem grande influência o tamanho da partícula, como apresentado no gráfico a
seguir. Assim, quanto menor a partícula, menor a concentração necessária para ocorrer a
ignição e maior a pressão máxima atingida.
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Gráfico 6 – Pressão Máxima de Explosão x Tamanho de Partícula

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 7 – Concentração de Poeira x Tamanho de Partícula

Fonte: elaborado pelo autor.

Com base nos ensaios realizados, o açúcar é considerado como um sólido
combustível – ou seja, atendendo os parâmetros do triângulo do fogo ou o hexágono de
explosão para poeiras, pode ocorrer um incêndio ou uma explosão da área de
estocagem.
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O desastre causado por um incidente com o açúcar depende da quantidade de
produto que entra em reação de ignição, podendo ter apenas um incêndio que se
extingue com o tempo até explosões que podem provocar perda de vida. Porém o risco
de poeiras é muito difícil de quantificar, porque geralmente não ocorre apenas uma
explosão, mas várias, por conta do levantamento da poeira que estava depositada sobre
superfícies, sem o contato da reação, podendo abalar estruturas por choques
consecutivos da explosão.
Para uma moradia segura em regiões limítrofes a armazém de açúcar, é
necessário levar em consideração o risco deste produto para a projeção adequada de
estocagem e de proteção contra incêndio, tornando o risco zero para explosão e
eliminação rápida do incêndio e causando menos danos possíveis à estrutura interna e
à vizinhança.
Por fim, com as devidas precauções, é possível realizar a construção de moradias
próximas à estocagem de armazenamento de sólidos combustíveis.

7 ANÁLISE DE RISCOS
Para começar a análise de risco, foram determinados os parâmetros da tabela 14:
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Tabela 14 – Controle de Fontes de Ignição
Controle de Fontes de Ignição
Eletricidade estática
Faísca mecânica
Políticas de fumo
Separadores de objetos
Serviço e Limpeza
Áreas escondidas
Períodos de Limpeza
Manutenção
Preventivo elétrico
Sistemas conforme Projeto
Equipamentos
Gerência
Relatórios de práticas de Segurança
Treinamentos
Políticas de manutenção ignição
Prevenção Proteção
Controle de Poeiras
Sistemas de ventilação
Equipamentos longe de corrente de ar
Controle de equipamentos
Proteção contra incêndio
Ventilação de explosão
Proteção contra faíscas
Sistemas de coleta de pó
Habitação
Evacuação
Sinal sonoro
Perímetro para ocupação
Treinamentos
Boas práticas
Controle de limpeza
Operação de sistema contra incêndio

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25

Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme norma ABNT NBR ISO 310003 aplicada em conjunto com o método
brasiliano, é necessário determinar a criticidade dos riscos estabelecidosnos valores de 1

3

ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Diretrizes
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a 5, para a probabilidade de ocorrência do risco e para o impacto de destruição do risco
estabelecidss no gráfico abaixo:
Gráfico 8 – Criticidade

Fonte: elaborado pelo autor.

O teorema de Bayes é útil quando interpretado como uma regra de indução, ou
seja, os dados de criticidade são considerados como sucessores de motricidade e
dependência, e, o grau de crença anterior à realização do experimento numa variedade
de situações é útil a ser capaz de derivar um conjunto de probabilidades condicionais a
partir de outro conjunto, sendo a probabilidade de uma teoria ou hipótese ser verdadeira
se tiver havido um determinado acontecimento (NASCIMENTO, 2020)
A Matriz de Motricidade x Dependência permite uma análise da interconectividade
entre os riscos.
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Gráfico 9 – Motricidade x Dependência

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir dos gráficos acima, foi possível determinar uma matriz de priorização para
tomadas de decisão.
Gráfico 10 – Matriz de Priorização

Fonte: elaborado pelo autor.
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Pode-se constatar que medidas mitigadoras, periódicas e emergências, devem ser
tomadas, são elas:
1. Retirar o pó
•

R19 - Sistemas de coleta de pó;

2. Controlar o pó
•

R24 - Controle de limpeza;

•

R6 - Períodos de Limpeza

3. Controle de Fontes de Ignição
•

R1 – Eletricidade Estática

•

R2 – Faíscas Mecânica

•

R3 – Políticas de fumo

•

R4 – Separadores de Objetos

•

R18 - Proteção contra faíscas e

4. Manutenção
•

R7 – Preventivo elétrico

•

R8 – Sistemas conforme o Projeto

•

R9 – Equipamentos

8 ADENSAMENTO POPULACIONAL NO ENTORNO DOS ARMAZÉNS
DE AÇÚCAR
O risco é definido como uma medida da probabilidade de ocorrência do evento
versus a magnitude das perdas ou danos (consequentemente). Neste caso, os resultados
são estimados e apresentados na forma de risco social e individual, onde os valores são
calculados em termos de fatalidades ou em alguns casos da incidência de doenças
irreversível . O Risco individual é a probabilidade de uma pessoa, presente na vizinhança
de um perigo, sofrer algum dano (NARDOCCI,199; CETESB 2001; CAMACHO, 2004)
E nos países em condição de subdesenvolvimento ou em desenvolvimento que
apresentam condições sociais e econômicas complexas, a exemplo do Brasil, estes
problemas acabam gerando a segregação socioterritorial, diante de um planejamento
urbano ineficaz ou totalmente ausente, sendo o resultado da interação entre sociedade e
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natureza, à medida que o ser humano impõe suas necessidades ao ambiente natural sem
se preocupar com as consequências de riscos e socioambientais.
O crescimento industrial gerou grande expansão da área urbanizada em torno de
armazéns de açúcar, verificando a necessidade de identificar e avaliar a exposição
populacional em risco como incêndio e explosão. Considerando o raio de 1 Km foram
analisados por meio do Google Earth Pro com a linha do tempo, buscou-se colocar, no
mínimo, 10 anos com intervalo de um ano, na medida do possível.
As imagens têm diferentes definições uma vez que as imagens sofrem com o clima
no momento em que o satélite registra. Observa-se, ao longo dessa linha do tempo,
adensamento populacional, maior ou menor, em 4 regiões próximas a armazéns
classificadas em A, B, C e D. O armazém A (cf. Fig. 6) está sediado no Guarujá, o
Armazém B (cf. Fig. 7) em Santa Adélia, interior de São Paulo, o armazém C (cf. Fig. 8),
na região metropolitana de Maringá, no Paraná e finalmente o D (cf. Fig. 9) na cidade de
Paranaguá, Paraná também.
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Figura 6 – Armazém A

06/2009

08/2010

07/2011

08/2012
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Figura 6 – Armazém A (continuação)

12/2013

06/2014

08/2015

09/2016

83

Figura 6 – Armazém A (continuação)

09/2017

12/2018

03/2019

05/2020
Fonte: Google Earth Pro.
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No caso do armazém A, a região já tem um adensamento populacional dentro da
série histórica que se apresenta, no caso da área verde é que se observa um avanço
maior, um crescimento que invade uma reserva ambiental. Vale apena salientar que
incêndio neste caso, além do risco para a população, tem-se o risco ambiental.
Both (2003)i afirma que as atividades industriais podem causar riscos tecnológicos,
e esse é mais fácil de ser previsto. A previsão é fundamental para a redução da
vulnerabilidade nesses ambientes, assim quanto mais informação de medidas preventivas
houver para trabalhadores e funcionários mais se reduz os índices de acidentes. Em
muitos casos, continua o autor, em zonas industriais, há um adensamento populacional
uma vez que os trabalhadores acabam escolhendo morar perto do trabalho por questões
econômicas, por isso zonas industriais acabam por apresentar adensamento
populacional.
Na Figura 7, a linha temporal tem mais modificações.
Figura 7 – Armazém B

15/09/2004

07/06/2005
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Figura 7 – Armazém B (continuação)

27/08/2010

18/10/2014

18/08/2013

18/08/2016
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Figura 7 – Armazém B (continuação)

31/10/20017

12/12/2018

8/06/2019

13/06/2020
Fonte: Google Earth Pro.
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No caso do armazém B, a sequência temporal deixa mais claro o crescimento
populacional em direção ao armazém, observa-se também o risco ambiental no entorno
do armazém.
Os riscos para a população diretamente proporcionais às classes sociais, quanto
menos favorecidos mais vulneráveis aos riscos (BECK, 1998; DIAS, 2012)ii
Figura 8 – Armazém C

30/06/2005

14/06/2010

19/12/2011

25/08/2012
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Figura 8 – Armazém C (continuação)

30/07/2013

29/08/2014

17/09/2015

09/09/2016
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Figura 8 – Armazém C (continuação)

17/07/2017

12/04/2018

31/12/2019

20/05/2020
Fonte: Google Earth Pro.
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No caso do armazém C, observa-se um pequeno adensamento populacional uma
vez que há zona de agricultura ao redor da cidade e do próprio armazém.
Explosões, incêndios e a poluição ao meio ambiente decorrente destes fenômenos
são uns dos mais sérios e na maioria das vezes imprevisíveis eventos que afetam a vida,
a sociedade e os objetivos dos empreendimentos industriais, desde meados do século
XIX. Ainda hoje, mesmo com todos os controles aplicados, eles continuam a ocorrer,
sendo crescentes os seus impactos econômico, social e ambiental (GOUVÊA, 2017).

Figura 9 – Armazém D

07/10/2002

16/09/2012
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Figura 9 – Armazém D (continuação)

08/11/2013

17/04/2014

15/06/2015

07/06/2016
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Figura 9 – Armazém D (continuação)

10/06/2017

30/09/2018

04/10/2019

24/05/2020
Fonte: Google Earth Pro.
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A cidade de Paranaguá, uma das mais antigas do estado do Paraná teve um
crescimento exponencial de residências nas proximidades das atividades portuárias, o
que oferece uma série de riscos um deles são os incêndios causados por líquidos
inflamáveis, pós e grãos o que faz com que a população e ao meio ambiente possam
sofrer sérios danos (GOUVEIA E TONETTI, 2017). A Figura 9 deixa isso bem claro, na
série histórica apresentada.
O Estatuto das Cidades, a Lei Federal 10.257 afirma que a propriedade urbana
cumpre sua função social, nesse sentido é papel do plano diretor assegurar o atendimento
das necessidades de todos os cidadãos no que tange à qualidade de vida, à justiça social
e ao desenvolvimento das atividades econômicas (OUTEIRO, AZEVEDOR JR., 2018),
logo é necessário que cada município reflita sobre sua organização interna protegendo a
população de todo e qualquer risco.
Diante desse cenário, as preocupações o estudo se volta que possam contribuir na
implementação de medidas que visem reduzir ou mitigar os riscos que fazem parte do
cotidiano destas populações.
De um ponto de vista social, a vulnerabilidade significa o déficit ou ausência de
desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, a vulnerabilidade será a junção de
vários fatores; crescimento urbano acelerado e incontrolável no caso dos armazéns B e C
e degradação ambiental, que levam as perdas na qualidade de vida, a destruição de
Recursos naturais, da paisagem e a diversidade cultural no caso de A e D.
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9 CONCLUSÃO
Pelos dados analisados, é possível determinar que o açúcar é um sólido
combustível que, quando ignizado, pode promover explosão em locais confinados ou
entrar em combustão.
O uso do solo não analisa os riscos do entorno dos armazéns, não cobrindo o risco
eminente do açúcar.
A legislação brasileira não deixa claro qual normatização deve ser seguida para a
prevenção de explosão e de incêndio de sólidos combustíveis. A CETESB determina para
usar qualquer modelo reconhecido internacionalmente e dando premissas apenas para
explosões de gases ou vapores de líquidos.
É possível determinar que as amostras analisadas não se comportam como dados
homogêneos, variando seus resultados conforme o tamanho da partícula misturada com
o ar, mas se comportam uniformemente para a determinação de ignição do produto.
A existência de pós ou poeiras é inerente ao processo destes locais de
armazenamento, sendo esses passíveis de explosão. Portanto afastar os armazéns das
áreas limítrofes do terreno, ou instalar barreiras físicas para proteção dos moradores da
vizinhança, é necessário e emergencial, inclusive deveria ser uma politica publica.
Por fim, constata-se que é necessário medidas que proporcionem detalhamentos
para a implementação de proteção contra incêndios de sólidos combustíveis particulados
e de seus perímetros de segurança para diferentes pressões envolvidas, a fim de garantir
segurança à população lindeira a armazéns.
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