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RESUMO

Graves acidentes ocorridos entre os anos 1970 e 1980 motivou a indústria a
implementar a gestão de riscos na prevenção de acidentes e preparar
empreendimentos para responder a emergências. A técnica de análise de riscos é
amplamente utilizada nesse processo e tem como ferramenta os Estudos de Análise
de Riscos – EAR. Além dos danos causados pelos acidentes em áreas industriais, a
preocupação com a gestão de riscos também se estendeu aos empreendimentos
lineares, considerando o registro de inúmeros acidentes neste universo. Nesse
contexto, está inserido o transporte ferroviário. As ferrovias brasileiras transportam
diversos tipos de cargas, incluindo produtos perigosos. São grandes volumes de
produtos perigosos que, transportados pelo modal ferroviário, oferecem risco
potencial à população circunvizinha, ao meio ambiente e ao patrimônio da própria
empresa, caso ocorra algum acidente. Mesmo com a redução dos acidentes
ferroviários, após o processo de privatização ocorrido nos anos 1990, ainda foram
observados sérios impactos envolvendo produtos perigosos. Assim, torna-se
imprescindível a gestão dos riscos para tais empreendimentos. Desse modo, esta
pesquisa buscou identificar diferentes critérios de Estudos de Análise de Riscos e
suas aplicações no transporte ferroviário de produtos perigosos. Apresentam-se,
inclusive, conceitos para subsidiar um modelo teórico e estabelecer diretrizes que
orientem a elaboração dos Estudos de Análise de Riscos, de acordo com as etapas
definidas pela Norma Técnica P-4.261/03, da Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental. Considera-se que o modelo proposto possa contribuir para
o gerenciamento de riscos de ferrovias que transportam produtos perigosos, visando
a minimização de possíveis impactos.

Palavras-chave: análise de riscos; transporte ferroviário; produtos perigosos.

ABSTRACT
Risk analysis of hazardous products in rail transportation
Serious accidents occurred between the 70’s and 80’s led the industry to implement
risk management in accident prevention and prepare ventures to respond to
emergencies. The technique of risk analysis is widely used in this process and has as
a tool, the Risk Analysis Study − RAS. Besides the damage caused by accidents at
industrial sites, the concern involving risk management has also extended to linear
ventures, regarding the record of several accidents in context, which includes the rail
transportation. Brazilian railroads transport large variety of cargo, including
hazardous products. These include large volume of hazardous products which are
transported by railroad offering a potential risk to the surrounding population,
environment and to the property of the company itself, in case of any accident. Even
with the reduction of rail accidents after the privatization process, the 90's, serious
impacts involving hazardous products have been still observed. Therefore, risk
management becomes indispensable to those ventures. Thus, this research aimed to
identify different standards for the Risk Analysis Study and its applications in rail
transportation of hazardous products. Also, the presentation of concepts supports a
theoretical model and establishes guidelines for the elaboration of Risk Analysis
Studies, according to the stages defined in the Technical Rules P-4.261/03 of the
Environmental Sanitation Technology Company (São Paulo, Brazil). The model
proposed is believed to contribute to the risk management of railways in which
hazardous products are transported so that possible impacts can be minimized.

Keywords: risk analysis; rail transportation; hazardous (dangerous) products.
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1

INTRODUÇÃO
Os primeiros estudos relacionados à gestão de risco datam de 1928, nas

pesquisas de H. W. Heinrich que tiveram caráter ocupacional/trabalhista. No entanto,
apontavam para os acidentes sem lesão, porém com danos à propriedade (SILVA,
2010; DE CICCO, 1995).
Em 1966, o americano Frank Bird Jr. torna-se notório por seus trabalhos na área
de controle dos danos no setor metalúrgico. Tais estudos foram aprimorados pelo
canadense John A. Fletcher na forma do controle total de perdas (SILVA, 2010; DE
CICCO, 1995).
Segundo Less (1996), o acidente ocorrido em 1974, na cidade de Flixborough,
por causa do vazamento de ciclo-hexano seguido de uma explosão foi de crucial
importância para o desenvolvimento da prevenção de perdas no Reino Unido. A
indústria e a sociedade despertaram para a necessidade de intensificar esforços em
segurança e controle dos perigos em plantas com potencial para acidentes maiores.
Em Seveso, Itália, no ano de 1976, um vazamento de dioxina formou uma
nuvem tóxica que atingiu uma área de 17,36 km², deixando 190 pessoas intoxicadas
(FREITAS et al, 1995). Como resultado do desastre, foi implementada a EC Directive
on Major Accident Hazards, de 1982, ou Diretiva de Seveso (LESS, 1996). Essa
diretiva tem dois grandes objetivos: a prevenção de acidentes graves envolvendo
substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e para o
meio ambiente, visando assegurar níveis de proteção elevados à comunidade
(ROCHA JR.; COSTA; GORDINI, 2006).
Com a publicação da Diretiva de Seveso, o Reino Unido implementou, em 1984,
a legislação britânica de transposição da diretiva: o Control of Industrial Major
Hazards – CIMAH (LESS, 1996). Foi substituída pelo Control of Major Accident
Hazards – COMAH, com a finalidade de implementar as ações preventivas na
Diretiva de Seveso II e avaliar e controlar os riscos (HSE, 1999; ISSA, 2003).
No entanto, nesse mesmo ano, ocorreram três grandes acidentes: Vila Socó
(Brasil), San Juan de Ixhuatepec (México) e Bophal (Índia). Foram os mais graves
acidentes químicos ampliados, registrados após a Segunda Guerra Mundial, em
termos de óbitos imediatos (FREITAS et al, 1995).
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Segundo Freitas et al (1995), desses acidentes, o de Bophal foi o mais grave já
registrado. Um vazamento de um tanque de armazenamento da indústria americana
Union Carbide, contendo cerca de 41 toneladas de isocianato de metila, que causou
a morte de aproximadamente 2 mil pessoas. O número oficial de óbitos registrados
foi de 1.754, porém as estimativas extraoficiais apontam para números bem mais
elevados (KLETZ, 1993).
Após a ocorrência do acidente de Bophal, especialistas em desastres
tecnológicos com substâncias químicas desenvolveram o programa Awareness and
Preparedness for Emergencies at Local Level – APELL, que é uma das diversas
atividades do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA (ISSA
2003).
O PNUMA, agência do sistema da Organização das Nações Unidas – ONU, é
responsável por capitalizar a ação internacional e nacional para a proteção do meio
ambiente no contexto do desenvolvimento sustentável. No Brasil, uma das áreas de
atuação se relaciona a preparação, resposta e suporte à construção de soluções
duradouras referentes à prevenção de emergências ambientais.
No

Canadá,

descarrilamento

em
de

1979,
dois

um

vagões,

acidente
que

ferroviário

continham

ocorrido

produtos

devido

ao

perigosos

e

desconhecidos, ocasionou uma série de quatro explosões sequenciais que resultou
na evacuação de 240 mil pessoas (LAGADEC, 1981 apud SANCHEZ, 2006).
Os graves acidentes ocorridos entre os anos 1970 e 1980, tanto no Brasil como
no exterior, motivaram a ampla aplicação da gestão de riscos de processos como
forma de prevenir acidentes e preparar os empreendimentos para responder às
emergências. A técnica Análise de Riscos é, hoje, amplamente adotada como
ferramenta para o gerenciamento de riscos tecnológicos, e também é uma exigência
no processo de licenciamento ambiental de diferentes empreendimentos, como, por
exemplo, os empreendimentos ferroviários.
Nesse contexto, para atendimento dessa exigência, são elaborados Estudos de
Análise de Riscos – EAR que podem ser solicitados para o processo de renovação
de licença ou para novos empreendimentos. Normalmente, o estudo é precedido de
outros instrumentos como Estudos de Viabilidade Ambiental – EVA, Estudos de
Impactos Ambientais – EIA, Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR e Plano
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de Ação de Emergência – PAE. Os dois últimos instrumentos são elaborados a partir
dos resultados obtidos pelo EAR, ou seja, todo o processo de gestão de riscos
(prevenção de acidentes e redução dos impactos ambientais) depende de um
estudo bem elaborado.
O desenvolvimento da análise de riscos para a atividade industrial foi
intensificado a partir da preocupação das indústrias em prevenir acidentes que
pudessem comprometer a continuidade do negócio e causar danos às pessoas e ao
meio ambiente. Por essa razão, na área industrial, o escopo do EAR tem suas
etapas abordadas em documentos internacionais, que constituem referência para os
organismos de meio ambiente no Brasil, como, por exemplo, os critérios de
aceitabilidade do risco.
No entanto, apesar do registro de acidentes, os empreendimentos lineares ainda
não possuem um escopo definido para a elaboração de Estudos de Análise de
Riscos. Isso pode gerar dúvidas e dificuldades de interpretação em empreendedores
que devem apresentar tal documento no processo de licenciamento ambiental, bem
como durante a utilização da técnica para a criação de critério para gestão de riscos
de suas instalações.
A preocupação sobre a gestão de riscos de empreendimentos lineares vem
crescendo nos últimos anos em função dos acidentes ocorridos. Nesse contexto,
incluem-se rodovias e ferrovias.
O modal ferroviário possui uma característica peculiar: a capacidade de
transportar grandes volumes de diferentes produtos em uma única composição.
Esses produtos podem ser substâncias químicas perigosas, que quando liberadas
no meio podem ocasionar graves impactos em diferentes ambientes expostos ao
risco ao longo do traçado de uma ferrovia.
O transporte ferroviário de produtos perigosos oferece um potencial de impacto
maior que o rodoviário. Isso ocorre pois o volume transportado por um caminhão é
de 15 a 30 m³, inferior ao transportado por um vagão, que pode variar de 40 a 60 m³.
Considerando as características do transporte ferroviário, espera-se que a
presente pesquisa permita o desenvolvimento de Estudos de Análise de Riscos para
o transporte de produtos perigosos. Esses estudos precisam abordar riscos
tecnológicos associados ao empreendimento que possam expor as comunidades
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lindeiras e os diferentes ambientes ao longo do traçado. Também é necessário
identificar os riscos ambientais que possam interferir na operação segura da ferrovia,
permitindo assim o estabelecimento de procedimentos para o gerenciamento de
riscos.
1.1 Justificativa
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, o Brasil possui
29.486 km de ferrovias privatizadas que transportam uma grande diversidade de
cargas, incluindo produtos perigosos. Com as privatizações iniciadas nos anos 1990,
o volume de cargas aumentou consideravelmente, porém em função do aumento
dos investimentos das privatizações, houve uma queda de 73% no índice geral de
acidentes ferroviários (VILAÇA, 2007).
Apesar da redução significativa do número de acidentes, decorrentes dos
investimentos realizados com as privatizações, é importante considerar que os
danos dos acidentes ferroviários podem causar grandes impactos ao meio ambiente
e à população diretamente afetada pelo empreendimento. Desse modo, torna-se
importante o processo de gestão de riscos para tais empreendimentos.
Os Estudos de Análise de Riscos elaborados para empreendimentos ferroviários
devem abordar as diferentes interações existentes ao longo do traçado da ferrovia.
Portanto, sugere-se no presente trabalho uma forma de aplicação das técnicas de
análise de riscos para identificar possíveis cenários acidentais, propondo alternativas
de gestão de riscos mais eficientes para este tipo de empreendimento.
A principal razão para tal sugestão é a necessidade de avaliação da interação
do risco oferecido pelo empreendimento ao meio, como por exemplo, no caso de
acidentes no transporte de produtos perigosos e dos riscos que o meio pode
oferecer ao empreendimento como formas de aumentar a probabilidade de
ocorrência de acidentes; é o caso dos riscos associados a fenômenos naturais
(erosão, deslizamento e inundações). Com isso, é possível prever as diferentes
medidas de controle que possam contribuir para a gestão de riscos e prevenir danos
à população, ao ecossistema, ao patrimônio e ao meio ambiente.
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2

OBJETIVOS
O objetivo geral desta pesquisa é propor um modelo conceitual para a

elaboração de Estudos de Análise de Riscos para empreendimentos ferroviários que
transportam produtos perigosos, visando o gerenciamento de riscos.
2.1 Específicos
Como objetivo específico tem-se:
a) identificação de critérios para elaboração de Estudos de Análise de Riscos
que servirão de base para o gerenciamento de riscos no transporte ferroviário
de produtos perigosos;
b) análise de técnicas para identificação de perigos em ferrovias, apresentando
quais dados são necessários para aplicação dessas técnicas;
c) identificação dos principais produtos perigosos envolvidos em acidentes
ferroviários;
d) aplicação do modelo conceitual de Estudos de Análise de Riscos para um
trecho de ferrovia.
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3

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram executadas as seguintes

atividades:
a) levantamento bibliográfico: pesquisa de normas, conceitos, dados históricos e
legislação aplicável;
A pesquisa bibliográfica iniciou-se a partir de dissertações e teses relacionadas
ao tema da pesquisa, as quais foram elaboradas nas universidades brasileiras.
Foram encontrados trabalhos relacionados ao tema da análise de riscos de maneira
geral. Esse tema, em boa parte do material pesquisado, é tratado de forma
polarizada, ora com enfoque ambiental, ora com enfoque tecnológico.
Foram identificados trabalhos desenvolvidos para gestão de riscos no modal
rodoviário, porém poucos trabalhos específicos sobre gestão de riscos no modal
ferroviário foram encontrados.
Em seguida, foram consultados os sites de internet de diferentes órgãos
ambientais e entidades nacionais e internacionais que apresentaram, de maneira
geral, muitas definições das técnicas utilizadas para elaboração de EAR. Contudo,
mais uma vez, observou-se a análise fragmentada dos riscos ambientais e
tecnológicos que podem envolver um determinado empreendimento
Corroborando a pesquisa realizada, foram estudados artigos publicados,
periódicos e livros sobre o tema da pesquisa.
b) análise das técnicas existentes para desenvolvimento de cada etapa de
Estudos de Análise de Riscos;
Com base na pesquisa realizada, foi possível detalhar as etapas necessárias
para elaboração do EAR. Para tanto, foram observados documentos técnicos e
critérios de aceitabilidade utilizados como referência pelos órgãos ambientais e por
entidades nacionais e internacionais.
c) proposição de modelo conceitual para elaboração de Estudos de Análise de
Riscos que possa ser aplicado em empreendimentos ferroviários que
transportem produtos perigosos.
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4

REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico para o desenvolvimento deste trabalho está fundamentado

nos conceitos de riscos, acidentes em ferrovias, produtos perigosos e aspectos da
legislação.
4.1 Análise de Riscos
A base da técnica de análise de riscos é identificar cenários de incidentes e
avaliar o risco, definindo a probabilidade de falha, a probabilidade de várias
consequências e as potencialidades de impacto dessas consequências. O risco é
definido em análise de riscos como uma função de probabilidade ou frequência e
consequência de um cenário de acidente particular (AICHE, 2000):
Risco = F(s, c, f)
s = cenário hipotético
c = estimativa de consequência (s)
f = estimativa de frequência
Segundo o AICHE (2000), risco é definido como uma medida da perda
econômica ou dano à vida humana, resultante da combinação entre frequência de
ocorrência e magnitude de perdas ou danos. O risco está sempre associado à
probabilidade de acontecer um evento indesejado. De acordo com Sanchéz (2006),
risco é conceituado como a possibilidade da materialização do perigo ou um evento
indesejado.
Para a Society for Risk Analysis (2010), o risco é definido como a potencial
realização de consequências indesejadas para a saúde ou vida humana, para o
meio ambiente ou para os bens materiais. Risco pode ser estimado baseando-se no
valor esperado da probabilidade de ocorrência de um determinado evento vezes a
magnitude das consequências:
R= P x C
R = risco
P = probabilidade
C = consequência
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Para De Cicco e Fantazzini (2003), risco expressa uma probabilidade de
possíveis danos dentro de um período específico de tempo ou número de ciclos
operacionais. Pode ser indicado pela probabilidade de um acidente multiplicada por
danos, vidas ou unidades operacionais.
O risco pode ser definido como a combinação de frequência e consequência de
eventos indesejáveis que envolvem perda. Os riscos podem ser: individual, social,
ambiental ou financeiro (ROCHA JR.; COSTA; GORDINI, 2006).
Para Veyret (2007), o risco é a percepção de um perigo possível ou de uma
ameaça potencial que pode ter origens diversas. Portanto, pode ser definido como “a
representação de um perigo ou álea (reais ou supostos) que afetam os alvos e que
constituem indicadores de vulnerabilidades” (VEYRET, 2007, p. 30).
Para Vedovello e Macedo (2007), o risco pode ser considerado como o grau de
perdas esperadas, seja de origem natural, seja induzido pelo homem. Dessa forma,
constitui-se como uma situação potencial de dano, para a qual é possível definir
quem ou o que pode ser afetado (elemento de risco), qual a probabilidade de
ocorrência de um determinado tipo de evento perigoso que pode causar danos
(ameaças ou perigo), e que consequências são esperadas caso o evento ocorra
(danos) (ALAMEDDINE, 2009). A representação do risco, segundo os autores, está
descrita a seguir:
R (E) = P x V(E) X D
Onde:
R (E) = risco a que está submetido um determinado elemento (E);
P = probabilidade de ocorrência, com determinada tipologia, magnitude e
localização;
V(E) = vulnerabilidade do elemento em risco; e
D = danos potenciais avaliados.
Pode-se considerar a equação com a capacidade (C) de enfrentamento ou
mitigação como uma variável independente, considerando sua atuação na
diminuição do grau de vulnerabilidade aos danos esperados (VEDOVELLO;
MACEDO, 2007). Assim, a equação passa a ser representada como:
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R (E) = {P x V(E) X D} / C
Os autores definem a capacidade de enfrentamento como um conjunto de
mecanismos existentes em uma comunidade ou empreendimento para enfrentar as
consequências de um acidente, possibilitando com isso minimizar perdas.
Alameddine (2009) acrescenta a capacidade de enfrentamento como sendo
resiliência mais gerenciamento. Entende-se resiliência como a amplitude máxima de
resposta, a partir da qual ainda é possível a recuperação da população afetada por
um acidente (MILANELLI, 1994).
Silva et al (2003, p. 1) acrescentam ainda.
[...] nos domínios das ciências humanas e da saúde, o conceito de
resiliência faz referência à capacidade do ser humano responder de
forma positiva às situações adversas que enfrenta, mesmo quando
estas comportam risco potencial para sua saúde e/ou seu
desenvolvimento. Esta capacidade é considerada por alguns autores
como uma competência individual que se constrói a partir das
interações entre o sujeito, a família e o ambiente e, para outros,
como uma competência não apenas do sujeito, mas, também, de
algumas famílias e de certas coletividades. Trata-se, portanto, de um
fenômeno complexo, atrelado à interdependência entre os múltiplos
contextos com os quais o sujeito interage de forma direta ou indireta
e sobre o qual incide diferentes visões.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua norma ABNT ISO
GUIA 73/09, define risco e perigo como:
Risco: efeito da incerteza nos objetivos, é muitas vezes expresso em
termos de uma combinação de consequências de um evento e a
probabilidade de uma ocorrência associada. Perigo: fonte de um
potencial dano.

O perigo é, segundo AICHE (2000), definido como uma condição química ou
física que tem o potencial de causar danos a pessoas, propriedades ou meio
ambiente.
Rocha Jr., Costa e Gordini (2006) apresentam a definição de perigo como sendo
uma situação com o potencial de ameaçar a vida humana, a saúde, a propriedade e
o meio ambiente. De Cicco e Fantazzini (2003) entendem como perigo uma ou mais
condições de uma variável com o potencial necessário para causar danos. Esses
danos podem ser entendidos como lesões a pessoas, danos a equipamentos ou
estruturas, perdas de material em processos ou redução da capacidade de
desempenho de uma função predeterminada.

27

A Diretiva de Seveso define perigo como a propriedade intrínseca de uma
substância perigosa ou de uma situação física de poder provocar danos à saúde
humana e/ou ao ambiente (SANCHÉZ, 2006).
Perigo é definido como uma situação ou condição que tem potencial de
acarretar consequências indesejáveis, ou seja, perigo é a característica intrínseca da
substância (natural ou sintética) (SANCHÉZ, 2006).
A CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, em sua
Norma Técnica P-4.261/2003 (CETESB, 2003), define perigo e risco como:
a) Perigo: uma ou mais condições, físicas ou químicas, com potencial para
causar danos às pessoas, à propriedade, ao meio ambiente ou à combinação
desses;
b) Risco: medida de danos à vida humana, resultante da combinação entre a

frequência de ocorrência e a magnitude das perdas ou danos.
4.1.1 Riscos Ambientais
Para Sanchéz (2006), riscos ambientais podem ser definidos sob o ponto de
vista de duas categorias: riscos tecnológicos e riscos naturais. Segundo Veyret
(2007), riscos ambientais resultam da associação entre os riscos naturais e os riscos
decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana e pela
ocupação do território. A autora acrescenta ainda ao conceito os riscos sociais que
são diretamente ligados aos processos sociais.
Cerri e Amaral (1998) argumentam que vários são os tipos e características dos
riscos ambientais, permitindo inúmeras formas de classificação. A Figura 1 ilustra a
classificação dos riscos ambientais que tem por base situações de perdas e danos
ao homem e ao meio ambiente:
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Riscos
Ambientais

Riscos
Naturais

Riscos
Físicos

Riscos
Tecnológicos

Riscos
Sociais

Riscos
Biológicos

Riscos
Operacionais

Riscos
Químicos

Riscos do
traçado da
ferrovia

Figura 1 – Classificação dos Riscos Ambientais
Fonte: Modificado de Cerri e Amaral (1998)

Considerando que os riscos ambientais podem ter origens diversas, serão
conceituados a seguir os riscos naturais, sociais e tecnológicos.
a) Riscos Naturais
São riscos naturais aqueles pressentidos, percebidos e suportados por um
grupo social ou um indivíduo sujeito à ação possível de um processo físico de um
perigo (VEYRET, 2007).
Dentre os riscos naturais, figuram riscos de origem atmosférica, ou seja, aqueles
oriundos de processos e fenômenos meteorológicos e climáticos que têm lugar na
atmosfera; riscos associados a processos hidrológicos, como inundações; riscos
geológicos, que podem ser subdivididos entre aqueles que têm origem em processo
endógeno, como sismos e atividades vulcânicas, e aqueles de origem exógena,
como escorregamentos, subsistências e processos erosivos e de assoreamento;
riscos biológicos, relativos à atuação de agentes vivos; riscos siderais, como queda
de meteoritos. Deve-se sempre levar em conta a ação do homem como agente
deflagrador ou acelerador de processos naturais (SANCHÉZ, 2006).
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b) Riscos Sociais
Os

riscos

sociais

são

resultantes

das

carências

sociais

ao

pleno

desenvolvimento humano, que contribuem para a degradação das condições de
vida. Eles se manifestam mais claramente nas condições de habitação, expressa no
acesso aos serviços básicos, tais como água tratada, saneamento básico e coleta de
lixo, e podem incorporar em longo prazo as condições de emprego, renda e
capacitação técnica da população local, como elementos fundamentais ao pleno
desenvolvimento humano sustentável (EGLER, 1997).
Veyret (2007) acrescenta que o risco social remete a segregação e
fragmentação urbana e está associado à insegurança, incluindo a taxa de
criminalidade como indicador da violência urbana.
c) Riscos Industriais e Tecnológicos
Riscos industriais e tecnológicos se distinguem em poluição crônica e poluição
acidental. No primeiro caso, o fenômeno perigoso age de maneira recorrente, às
vezes lenta e difusa; o risco relaciona-se aos efeitos induzidos e suportados pelos
elementos expostos (degradação do meio, morbidade e mortalidade). No segundo, o
processo acidental está na origem do que se denominam riscos tecnológicos
maiores (VEYRET, 2007).
[...] riscos tecnológicos são aqueles cuja origem está
diretamente ligada à ação humana. Inclui-se os riscos
tecnológicos (explosões, vazamentos etc.) e os riscos a saúde
humana ou dos ecossistemas causados por diferentes ações
antrópicas como a utilização ou liberação de diferentes
substâncias químicas, de radiações ionizantes e de
organismos geneticamente modificados (SANCHEZ, 2006, p.
316).
Para Sanchéz (2006), no âmbito do risco tecnológico é mais fácil reconhecer o
risco agudo do que o crônico. Isso ocorre devido à facilidade de se estabelecer uma
relação de causa e efeito, o que não acontece na maioria das ocorrências de riscos
crônicos. Além disso, os efeitos são imediatos, o que não acontece nos riscos
crônicos.
Os acidentes tecnológicos podem gerar grandes catástrofes com consequências
severas à população e ao meio ambiente. Nesse contexto, apresentam-se os
acidentes ampliados ou “risco tecnológico maior”. Sanchez (2006) relata que os
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primeiros estudos realizados sobre a multiplicação dos acidentes tecnológicos e que
mencionam a “descoberta” do “risco tecnológico maior” datam de 1978.
O Quadro 1 apresenta alguns dos acidentes industriais e tecnológicos de
grandes consequências ambientais.
Data

Local

Evento

Consequências

21/06/1970

Crescent
EUA

05/07/1973

Kingman, EUA

Sobrepressão e bola de fogo
em vagão-tanque que
transportava propano. A
bola de fogo gerada chegou
a 120 metros de altura e
durou entre 10 e 15
segundos.

90 feridos.

01/06/1974

Flixborough, UK

Explosão de uma nuvem de
40 a 50 t de ciclo-hexano em
uma indústria química.

28 mortos, 89 feridos.

10/06/1976

Seveso, Itália

Vazamento de dioxina.

736 pessoas evacuadas,
190 intoxicadas.

16/03/1978

Costa
Bretanha,
França

11/07/1978

Los
Alfaques Vazamento de 23 ton de
São
Calos, propileno líquido devido a
Espanha
sobrepressão causou uma
bola de fogo de 300 metros.

217 mortos imediatos e
270 mortos mais tarde,
300 feridos.

28/03/1979

Pensilvânia,
EUA

Ameaça de fuga de
radiatividade em Three Mile
Island.

250 mil pessoas
evacuadas num raio de 8
km.

10/11/1979

Mississauga,
Canadá

Descarrilamento de dois
vagões seguidos de
explosões.

240 mil pessoas
evacuadas.

25/02/1984

Cubatão, Brasil

Vazamento de
aproximadamente 700.000 l
de gasolina de um duto
seguido de incêndio.

93 mortos, 4 mil feridos.

19/11/1984

Cidade
do Explosão de GLP
México, México

542 mortos, 4.258 feridos
31 mil evacuados.

02/12/1984

Bhopal, Índia

Vazamento de isocianato de
metila.

1.762 mortos, 60 mil
pessoas intoxicadas.

01/1985

Cubatão, Brasil

Vazamento de duto de
amônia.

6 mil pessoas evacuadas,
65 hospitalizadas.
(continua)

City, Descarrilamento de vagõestanque que transportavam
GLP (120 m³), causou bola
de fogo de 30 metros de
altura.

da Vazamento do petroleiro
Amoco-Cadiz
(223.000 t).

66 feridos.

30 mil aves mortas e 230
mil peixes e frutos do mar.
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Data

Local

Evento

(continuação)
Consequências

26/04/1986

Tchernobil,
Ucrânia

Vazamento de radiatividade.

32 mortos, 135 mil
evacuados.

06/06/1978

Basiléia, Suíça

Vazamento de agrotóxico.

Contaminação do rio
Reno.

24/03/1989

Alasca, EUA

Vazamento de petróleo
Exxon-Valdez

1.000 km de costa
poluída, mais de 35 mil
aves mortas.

11/07/1997

Hamilton,
Canadá

Incêndio em fábrica de
plástico.
Ruptura da barragem de
Sevilla,
contenção de minas de pirita
Espanha.
em Aznalcóllar (Sevilla). O
resultado aparece grande
derramamento de lama ácida
e altamente tóxico, contendo
altas concentrações de
metais pesados, sérias
consequências para a região
Vazamento de óleo do navio
Oceano
Atlântico, França Erika.

650 pessoas evacuadas.

18/01/2000

Duque
de Vazamento de 1.300.000 l
Caxias, Brasil
de óleo combustível de um
duto na baía da Guanabara.

Contaminação de praias,
mangue, danos a pesca e
ao turismo.

21/09/2001

Toulosse,
França

29 mortes, 2 000 foram
feridas e mais de 3 000
prédios foram danificados
e/ou destruídos.

13/11/2002

Espanha, Litoral Navio Prestige afundou a
250 quilômetros da região da
da Galícia.
Galícia
despejando milhões de litros
de óleo no litoral da Galícia
São
Bernardo Explosão seguida de
do Campo, São incêndio em caldeira na
fábrica da Cofap.
Paulo.

25/04/1998

12/12/1999

13/11/2005

07/02/2008

Jacareí,
Paulo.

23/10/2009

Porto Rico

Explosão de uma planta de
fertilizantes. Produto
envolvido nitrato de amônio.

São Vazamento de amônia
durante manutenção de
empresa de pasteurização
de leite.

3 600 hectares de terra
para cultivo de grãos foi
destruída.
12 toneladas de peixes
mortos.

20 000 toneladas de óleo
contaminaram 400 km da
costa e 45 000 aves
foram mortas.

Mais de 35 000 toneladas
de óleo vazaram. 20 000
aves aproximadamente
foram encontradas
mortas.
1 morte e 3 funcionários
feridos.
Queimaduras em
funcionários e evacuação
de moradores na
circunvizinhança da
empresa.

Explosão de 11 tanques da
Refinaria de Capeco.
(Caribbean Petrolleum
Corporation).
(continua)
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(conclusão)

Data

Local

20/04/2010 Golfo do México

Evento

Consequências

Explosão,
seguida
de 11 funcionários
vazamento de petróleo na desaparecidos.
Plataforma
Deepwater
Horizon da empresa British
Petroleum.

Quadro 1 – Alguns acidentes industriais de grandes consequências ambientais
Fonte: Modificado de British Petroleum (2010); Chemical Safety Board - CSB (2010),
European Environment Agency – EEA (2003); IBAMA (2008); Freitas et al (1995); Less
(1996); Sanchez (2006); YOGUI (2008).

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), no documento sobre Prevenção
de Acidentes Industriais Ampliados, denominada Convenção 174, define acidentes
maiores como:
[...] todo evento repentino, como emissão, incêndio ou explosão de
grande magnitude, no curso de uma atividade em instalação sujeita a
riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias
perigosas e que implica grave perigo, imediato ou retardado, para os
trabalhadores, a população ou o meio ambiente (OIT, 1993, p. 2).

Segundo Veyret (2007), os riscos tecnológicos maiores devem ser definidos
integrando os aspectos técnicos, espaciais, temporais, sociais e políticos. Esse risco
corresponde à probabilidade de ocorrer um acontecimento fora do comum,
temporalmente inesperado, ligado às disfuncionalidades de um sistema técnico
complexo.
De fato, os riscos maiores correspondem a acontecimentos de baixa frequência
e grande gravidade, que podem estar relacionados a riscos naturais, como cheias,
inundações ou desmoronamento de solo (VEYRET, 2007).
Como é possível ser observado, os riscos tecnológicos estão associados aos
riscos operacionais, acidentes que podem envolver a operação de um sistema por
falha humana ou de equipamentos, ou por riscos químicos, que estão associados as
características físico-químicas dos produtos.
No transporte ferroviário, além dos riscos químicos e operacionais, é importante
destacar os riscos associados ao traçado da ferrovia, ou seja, os aspectos
extrínsecos à ferrovia e que poderiam aumentar a probabilidade de ocorrência de
acidentes. São exemplos: a pedologia (tipo de solo), as condições climáticas e a
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ação humana em locais habitados (uso do solo, atividades econômicas, etc.) (SILVA,
2010).
4.1.2 Prevenção e Controle de Perdas
O conceito de prevenção de acidentes e controle de perdas teve seu início na
Revolução Industrial. Nesse período, o enfoque não era exatamente a prevenção,
mas sim a preocupação na reparação de danos à saúde e à integridade física dos
trabalhadores. Nessa época ainda não se pensava exatamente em prevenção. Isso
ocorreu a partir de 1928, por meio dos estudos de H. W. Heinrich, que trabalhava em
uma companhia americana de seguros e pôde observar o alto custo envolvido na
reparação dos danos decorrentes de acidentes e doenças do trabalho. Com base
nessas informações, ele desenvolveu uma forma de gerenciar tais problemas dentro
das empresas com enfoque na prevenção (DE CICCO, 1995).
Segundo De Cicco (1995), em 1966 foi proposto pelo também norte-americano
Frank Bird Jr. que as empresas não se preocupassem somente com os danos ao
trabalhador, mas também com os danos que poderiam ser causados às instalações,
aos equipamentos e aos bens em geral. Esse novo enfoque foi denominado de Loss
Control – Controle de Perdas, com o objetivo de abranger de forma mais ampla tais
questões, uma vez que as causas básicas de um acidente são as mesmas, ou seja,
um acidente com ou sem lesão provém de uma mesma origem humana ou material.
Ampliando o enfoque dado por Frank Bird Jr., em 1970, o canadense John
Fletcher definiu um novo conceito denominado Total Loss Control – Controle de
Total de Perdas, visando englobar também as questões de proteção ambiental, de
segurança patrimonial e de segurança do produto (DE CICCO, 1995).
Os estudos desenvolvidos nesse período estavam baseados em aspectos
administrativos de prevenção e controle, sendo negligenciados os problemas que
exigiam uma análise técnica mais aprofundada. Partindo dessa análise, Willie
Hammer, em 1972 – engenheiro especialista em Segurança de Sistemas, área
diretamente relacionada à Engenharia de Confiabilidade, e com experiência em
ferramentas desenvolvidas por meio de metodologia vinda dos programas
aeroespaciais americanos –, ampliou o conceito de segurança de sistemas
introduzindo a identificação de riscos (ISSA, 2003; DE CICCO e FANTAZZINI, 2003;
DE CICCO, 1995).
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No Brasil, os primeiros passos prevencionistas surgiram com a criação do
Ministério do Trabalho, na década de 30. No entanto, desde 1919 o país contava
com uma lei sobre acidentes do trabalho, que se preocupava apenas com a
compensação do acidentado e não com a prevenção de lesões. Apenas em 1941,
foi incluído um capítulo sobre prevenção de acidentes; em 1943, foi lançada a
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes. No entanto, somente no final da
década de 70 os trabalhos sobre prevenção e controle de perdas começaram a ser
divulgados (SOUZA, 1995).
4.1.3 Gerência de Riscos
A Gerência de Riscos, ferramenta fundamental para o controle dos riscos, é
definida por De Cicco e Fantazzini (2003) como a ferramenta que visa a proteção
dos recursos humanos, materiais, ambientais e financeiros de uma empresa, seja
por meio da eliminação ou redução de seus riscos, seja pelo financiamento dos
riscos remanescentes, conforme economicamente mais viável.
A Gerência de Riscos teve seu início nos Estados Unidos e em alguns países da
Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu quando os responsáveis pela
segurança das grandes empresas, bem como os responsáveis pelos seguros,
começaram a examinar a possibilidade de reduzir os gastos com os prêmios de
seguros e aumentar a proteção da empresa frente a riscos de acidentes (DE CICCO
e FANTAZZINI, 2003).
A ferramenta metodológica utilizada para a prevenção de acidentes é o Estudo
de Análise de Riscos (YOGUI, 2008). Desde 1980, a metodologia de análise de risco
vem sendo usada na indústria nuclear, aeroespacial e eletrônica (AICHE, 2000).
Análise de Riscos consiste no exame sistemático de uma instalação industrial
(projeto ou existente), de forma a identificar os riscos presentes no sistema e formar
opinião

sobre

ocorrências

potencialmente

perigosas

e

suas

possíveis

consequências, com o objetivo principal de promover métodos capazes de fornecer
elementos concretos que fundamentem um processo decisório de redução de riscos
e perdas de um determinado empreendimento (SOUZA, 1995).
De um modo geral, a Análise de Riscos tem por objetivo responder as seguintes
questões:
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a) quais os riscos presentes na planta do empreendimento e o que pode
acontecer de errado?
b) qual a probabilidade de ocorrência de acidentes devido aos riscos presentes?
c) quais os efeitos e as consequências desses acidentes?
d) como poderiam ser eliminados ou reduzidos estes riscos? (SOUZA, 1995).
O risco pode ser analisado de maneira qualitativa e quantitativa. Os principais
passos da análise quantitativa de riscos, segundo AICHE (2000), são os seguintes:
Definir o potencial
cenário acidental

Avaliar a consequência
do evento

Estimar a frequência do
acidente

Estimar os impactos do
evento

Estimar o risco

Avaliar o risco

Identificar e priorizar
medidas de redução de
risco
Figura 2 – Principais passos de análise de riscos
Fonte: AICHE(2000).
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4.1.4 Estudo de análise de riscos
Análise de Riscos, segundo Norma Técnica P-4261/03 (CETESB, 2003) e
YOGUI (2006), corresponde ao estudo voltado para o desenvolvimento de estimativa
qualitativa e/ou quantitativa de risco, baseada em técnicas estruturadas, para
promover a combinação das frequências e das consequências de um acidente e a
avaliação do risco é o processo que utiliza os resultados da análise de risco, por
meio de critérios comparativos de risco, para a tomada de decisão quanto ao
gerenciamento.
A expressão Análise de Riscos é usada também de forma mais abrangente para
caracterizar, além das falhas de operabilidade de processos e equipamentos, o
estudo de parâmetros de segurança, traduzidos em termos de danos ao próprio
sistema, ou, às pessoas, às instalações, aos bens em geral da empresa, ao meio
ambiente, à comunidade e a terceiros. A Análise de Confiabilidade avalia as
probabilidades de sucesso ou falha do sistema e visa identificar, entre outros
componentes, os que mais contribuem para o sucesso ou falha do sistema; estuda
maneiras de aumentar sua confiabilidade (ISSA, 2003 apud DE CICCO, 1987).
Para Andrews (1988 apud SANCHEZ, 2006), a avaliação de riscos é uma
atividade que está ligada ao processo de avaliação de impacto ambiental, porém,
que foi desenvolvida por comunidade de profissionais e disciplinas diferentes. A
Análise de Riscos é usualmente realizada por meio das seguintes etapas
(CARPENTER, 1995; GRIMA et al 1986; KATTES, 1978 apud SANCHEZ, 2006):
a) identificação de perigos;
b) análise de consequências e estimativa dos riscos: tentativa de estimar
matematicamente as probabilidades de um evento e a magnitude de suas
consequências;
c) análise dos riscos: aplicação de um juízo de valor para discutir a importância
dos riscos e suas consequências sociais, econômicas e ambientais; e
d) gerenciamento do risco: é um termo que engloba o conjunto de atividades
associadas à avaliação de alternativas de minimização dos riscos e suas
consequências.
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A técnica de Análise de Riscos é hoje amplamente utilizada como ferramenta
para o gerenciamento de riscos tecnológicos, e também é uma exigência no
processo de licenciamento ambiental de diferentes empreendimentos (DE CICCO e
FANTAZZINI, 2003).
No Brasil, os Estudos de Análise de Riscos são exigidos no processo de
licenciamento ambiental, tanto no âmbito federal como no estadual, e são parte
integrante dos estudos de impacto ambiental. No Estado de São Paulo, os EAR
realizados são analisados pela CETESB para licenciamento ambiental.
A CETESB desenvolveu ao longo dos anos 90 o Manual para Elaboração de
Estudos de Análise de Riscos. A metodologia apresentada no manual é similar à
utilizada em Hong Kong, Holanda, Reino Unido e Austrália, com diferença nos
critérios de tolerabilidade do risco. Em 2003, foi oficialmente publicada a Norma
Técnica P-4261/03 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, estabelecendo um
escopo específico para os EAR (SANCHÉZ, 2006; YOGUI, 2008). A norma
desenvolvida pela CETESB é utilizada como referência pelos demais órgãos
ambientais do Brasil; e seus critérios de aceitabilidade se aplicam basicamente a
instalações fixas.
A Figura 3 apresenta as etapas do EAR segundo a Norma CETESB P4.261
(CETESB, 2003):
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Início
Caracterização
do empreendimento e da
região
Identificação de
Perigos e consolidação
das hipóteses acidentais

Estimativa de efeitos
físicos e vulnerabilidade
acidentais

Existem efeitos que
atingem pessoas fora
da instalação?

Sim
Medidas para
redução dos riscos

Sim

É possível reduzir
os efeitos?

Não
Estimativa de
frequências

Estimativa do
risco

Medidas para
redução dos riscos
Sim
É possível
reduzir os
riscos ?

Não

Risco
tolerável ?

Não
Reavaliação do
projeto

Sim
Programa de
gerenciamento de riscos

Fim

Figura 3 – Etapas de um estudo de análise de riscos
Fonte: CETESB (2003).

Não
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A seguir, são detalhadas as etapas do Estudo de Análise de Riscos segundo
Norma CETESB que serão utilizadas como roteiro para a determinação do modelo
proposto neste trabalho.
4.1.4.1 Caracterização do empreendimento e da região
Para Issa (2003), a finalidade da caracterização do empreendimento e da região
é identificar aspectos do meio que possam interferir no empreendimento e
características do empreendimento que possam interferir na região sob sua
influência.
A caracterização detalhada do empreendimento, bem como da região onde está
instalado, é de suma importância para a avaliação do risco. Dessa forma, segundo o
manual CETESB, a caracterização deverá incluir o levantamento dos seguintes
dados:
a) localização e descrição física e geográfica da região, incluindo recursos
hídricos, fragmentos florestais, interferências viárias ou outros sistemas
existentes, áreas ecologicamente sensíveis;
b) caracterização climática e meteorológica da região;
c) detalhamento do uso do solo no entorno do empreendimento, incluindo a
distribuição populacional;
d) descrição física da instalação, do processo, das rotinas operacionais e
sistemas de proteção do empreendimento; e
e) levantamento de todas as substâncias químicas movimentadas pelo
empreendimento, incluindo identificação da substância, características físicoquímicas, toxicológicas e classe de risco. Deve-se considerar matériasprimas; produtos auxiliares, intermediários e acabados; resíduos e insumos
em geral.
As informações referentes à instalação estudada devem ser obtidas diretamente
com o empreendedor. Para o levantamento das peculiaridades da região que
possam afetar ou serem afetadas pelo empreendimento, pode-se utilizar dados
secundários disponíveis em fontes oficiais (IBGE, IPEA, MMA, IBAMA, CETESB,
INPE, entre outros), ou realizar levantamento de dados primários em campo (SILVA,
2010).
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4.1.4.2 Identificação dos perigos
A identificação de perigos e riscos busca verificar possíveis sequências de
eventos acidentais, suas causas e consequências, de forma a nortear as demais
etapas do Estudo de Análise de Riscos.
Segundo CETESB (2003), com o intuito de subsidiar a identificação de perigos,
essa etapa pode ser precedida de uma análise histórica de acidentes. A análise
histórica compreende o levantamento de dados sobre acidentes ocorridos no
empreendimento em estudo. Deve-se utilizar dados de eventos ocorridos desde a
criação do empreendimento, porém isso nem sempre é possível (SILVA, 2010).
Para compor a análise histórica, são utilizados dados de empreendimentos
similares ou de órgãos oficiais (órgãos públicos) e/ou bases de dados internacionais
confiáveis tais como: The Major Hazard

Incidents Data Service - MHIDAS,

Netherlands Organization for Applied Scientific Research - TNO e Conservation of
Clean Air and Water in Europe - CONCAWE (SILVA, 2010).
As técnicas disponíveis para a realização da identificação de perigos são muitas,
devendo ser selecionadas de acordo com a complexidade do empreendimento e o
detalhamento requerido (CETESB, 2003).
As principais técnicas para identificação de perigos e riscos são (CETESB,
2003; TNO, 1997):
a) Checklists;
b) Análise Preliminar de Perigos (APP);
c) Análise de Perigos e Operabilidade (HAZOP);
d) Análise de Modo de Falhas e Efeitos (AMFE); e
e) Análise What If.
Para a FUNDACENTRO (1986), as técnicas de análise estão divididas em
quatro grupos principais: análises iniciais, análises operacionais, análises detalhadas
e análises quantitativas. Dentro das análises iniciais, destaca-se a técnica de Análise
Preliminar de Perigos.
Conforme o Decreto Federal n° 4.085 (2002) que aprova a Convenção n°. 174,
da Organização Internacional do Trabalho sobre a Prevenção de Acidentes
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Industriais Maiores, a cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os
empregadores deverão estabelecer e manter um sistema documentado de
prevenção de riscos de acidentes maiores, no qual estejam previstos, entre outros
itens, a identificação e o estudo dos perigos e a avaliação dos riscos, considerando
também as possíveis interações entre as substâncias.
Das técnicas citadas, as mais comumente aplicadas são APP e HAZOP
(CETESB, 2003), detalhadas a seguir.
4.1.4.2.1 Análise Preliminar de Perigos − APP
A Análise Preliminar de Perigos (PHA – Preliminary Hazard Analysis) teve sua
origem no programa de segurança militar do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos − o MIL-STD-882D System Safety Program. Essa técnica procura focalizar
todos os eventos perigosos, cujas falhas tenham origem na instalação em análise,
considerando as falhas intrínsecas de equipamentos, instrumentos e materiais, e as
falhas por causa de erros humanos (ISSA, 2003; CETESB, 2003; DEPARTMENT OF
DEFENSE UNITED STATES OF AMERICA, 2000).
O TNO (1997) descreve a APP como um amplo estudo inicial que identifica os
riscos aparentes, a viabilidade de controlá-los e os métodos que poderiam ser
aplicados para efeito de controle. Pode ser aplicado universalmente para todos os
sistemas, subsistemas, componentes, procedimentos e interfaces, podendo ser
combinado com outras técnicas de análises e é indicada durante a fase de projeto.
Segundo Less (1996), Análise Preliminar de Perigos é um termo usado para
descrever uma técnica qualitativa de identificação de perigos. Ainda segundo esse
autor, o guia de avaliação de perigos do Center for Chemical Process Safety (CCPS)
apresenta as informações requeridas para a aplicação da APP, conforme segue:
a) matéria-prima, intermediários e produtos;
b) fluxograma de processo;
c) equipamentos de processo;
d) facilidades;
e) equipamentos de segurança;
f) interfaces entre os sistemas de segurança;
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g) o local das operações; e
h) as operações de manutenção, testes, etc.
Nota-se que os dados necessários para a elaboração da APP são levantados na
fase de caracterização do empreendimento e da região.
A APP deve contemplar todos os eventos perigosos que possam ser gerados a
partir de falhas na instalação em análise, devendo ser apresentada em planilha
padronizada e conter os perigos, suas respectivas causas, consequências e
observações/recomendações, bem como a categoria de severidade (CETESB,
2003).
O Quadro 2 e a Figura 4 apresentam, respectivamente, as categorias de
severidade e o modelo de planilha de APP, segundo a Norma CETESB, 2003.
Categoria de
severidade

Efeitos ao meio ambiente, a saúde humana e a segurança

I

Desprezível

Nenhum efeito ou dano mensurável.

II

Marginal

Danos irrelevantes ao meio ambiente e à comunidade
externa. Os danos ambientais causados são mitigáveis.

III

Crítica

Podem resultar em danos reversíveis ao meio ambiente
devido a liberações de substâncias químicas tóxicas ou
inflamáveis, alcançando áreas externas à instalação. Pode
provocar incapacidade parcial permanente, lesões de
gravidade moderada na população interna e externa ou
impactos ambientais com reduzido tempo de recuperação.

IV

Catastrófico

Impactos ambientais devido a liberações de substâncias
químicas, tóxicas ou inflamáveis, atingindo áreas externas às
instalações. Provoca morte ou lesões graves na população
interna e externa ou impactos ao meio ambiente com tempo
de recuperação elevado.

Quadro 2 – Categorias de severidade
Fonte: CETESB (2003).
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Perigo

Causa

Efeito

Categoria de
severidade

Observações e
recomendações

Figura 4 – Modelo de planilha APP
Fonte: CETESB (2003).

Para se realizar uma avaliação qualitativa, pode-se estimar a frequência de
ocorrência de um evento por meio do critério sugerido pelo MIL-STD-882 System
Safety Program (Quadro 3).
Categoria de
probabilidade

Descrição

A

Frequente

Provável de ocorrer com frequência na vida útil da
instalação, com uma probabilidade de ocorrência
superior a 10-1.

B

Provável

Provável de ocorrer várias vezes na vida útil da
instalação, com uma probabilidade de ocorrência de
menos de 10-1, mas superior a 10-2.

C

Ocasional

Probabilidade de ocorrer algumas vezes na vida útil da
instalação, com uma probabilidade de ocorrência de
menos de 10-2, mas superior a 10-3.

D

Remota

Improvável, mas possível de ocorrer na vida útil da
instalação, com uma probabilidade de ocorrência de
menos de 10-3, mas superior a 10-6.

E

Improvável

Improvável, mas possível de ocorrer na vida útil da
instalação, com probabilidade de ocorrência de menos
de 10-6.

Quadro 3 – Categorias de probabilidade
Fonte: Department of Defense United States of America (2000).

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos sugere que, a partir da
determinação da frequência e da severidade de ocorrência do evento perigoso,
pode-se classificar o risco por meio de uma matriz, conforme Quadro 4:
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Categoria de
probabilidade

Categoria de severidade
Catastrófico

Crítica

Marginal

Desprezível

A - Frequente

1

3

7

13

B - Provável

2

5

9

16

C - Ocasional

4

6

11

18

D - Remota

8

10

14

19

E - Improvável

12

15

17

20

Quadro 4 – Matriz de risco
Fonte: Department of Defense United States of America (2000).

Os valores de avaliação de risco são frequentemente utilizados para gerar
ações específicas e para a gestão da ação ou da aceitação formal do risco. No
Quadro 5, a seguir, é apresentada uma matriz para tomada de decisão
(DEPARTMENT OF DEFENSE UNITED STATES OF AMERICA, 2000; YOGUI,
2008):
Valor de
avaliação do
risco

Categoria de
risco

Critério de aceitação

1-5

Elevado

Inaceitável

6-9

Sério

Não desejável

10 - 17

Médio

Aceitável com a existência de
controles e proteções, com
revisões periódicas

18 - 20

Baixo

Aceitável sem revisões

Quadro 5 – Matriz para tomada de decisão
Fonte: Department of Defense United States of America (2000), YOGUI (2008).

Camacho (2004) sugere que a categoria de frequência fornece uma indicação
qualitativa da frequência esperada de ocorrência para os cenários identificados na
APP (Quadro 6).
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Categoria

Denominação

Faixa de
Frequência
(/ano)

Descrição

A

Extremamente
remota

< 10-4

Extremamente improvável de ocorrer
durante a vida útil da instalação

B

Remota

10-3 a 10-4

Não esperado ocorrer durante a vida
útil da instalação

C

Improvável

10-2 a 10-3

Pouco provável de ocorrer durante a
vida útil da instalação

D

Provável

10-1 a 10-2

Provável de ocorrer durante a vida útil
da instalação

E

Frequente

> 10-1

Esperado ocorrer várias vezes
durante a vida útil da instalação

Quadro 6 – Categorias de frequência
Fonte: Camacho (2004).

As categorias sugeridas por Camacho (2004) são inversas às apresentadas pelo
Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ainda segundo o autor, a faixa de
frequência de um evento remoto varia entre 10-3 a 10-4, ao passo que para o
Departamento de Defesa dos Estados Unidos está entre 10-3 a 10-6; portanto,
eventos improváveis somente ocorrerão com frequência inferior a 10-6.
Camacho (2004) afirma ainda que a categoria de severidade fornece uma
indicação qualitativa da severidade da consequência para todos os cenários
identificados na APP, conforme apresentado no Quadro 7.
Categoria

I

II

Denominação

Descrição

Desprezível

Sem danos ou danos insignificantes aos
equipamentos, à propriedade e/ou ao meio
ambiente. Não ocorrem lesões/mortes de
funcionários, de terceiros (não funcionários) e/ ou
de pessoas extramuros (indústrias e comunidade).
O máximo que pode ocorrer são casos de
primeiros socorros ou tratamento médico menor.

Marginal

Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ou
ao meio ambiente (danos materiais são
controláveis e/ou de baixo custo de reparo).
Lesões leves em funcionários, terceiros e/ou
pessoas extramuros.
(continua)

46

(conclusão)

Categoria

III

IV

Denominação

Descrição

Crítica

Danos severos aos equipamentos, à propriedade
e/ou ao meio ambiente, levando à parada ordenada
da unidade e/ou sistema.
Lesões de gravidade moderada em funcionários, em
terceiros e/ou pessoas extramuros (probabilidade
remota de morte de funcionários e/ou terceiros).
Exige ações corretivas imediatas para evitar seu
desdobramento em catástrofe.

Catastrófico

Danos irreparáveis aos equipamentos, à
propriedade e/ou ao meio ambiente, levando à
parada desordenada da unidade e/ou sistema
(reparação lenta ou impossível).
Provoca mortes ou lesões graves em várias
pessoas (em funcionários, em terceiros e/ou em
pessoas extramuros).

Quadro 7 – Categorias de severidade
Fonte: Camacho (2004).

Diferentemente das categorias de severidade apresentadas pela CETESB
(2003), as categorias de severidade apresentadas por Camacho (2004) consideram
os danos aos funcionários do empreendimento analisado. A norma da CETESB
aborda apenas os danos à comunidade externa ao empreendimento.
CAMACHO (2004) sugere a matriz de riscos ilustrada nos Quadros 8 e 9 para
indicar qualitativamente o nível de risco dos cenários identificados.
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S
E
V
E
R
I
D
A
D
E

A

B

FREQUÊNCIA
C

IV

2

3

4

5

5

III

1

2

3

4

5

II

1

1

2

3

4

I

1

1

1

2

3

D

E

Quadro 8 – Matriz de risco
Fonte: modificado de Camacho (2004).

Severidade

Frequência

Risco

I

Desprezível

A

Extremamente
remoto

1

Desprezível

II

Marginal

B

Remoto

2

Menor

III

Crítico

C

Improvável

3

Moderado

IV

Catastrófico

D

Provável

4

Sério

E

Frequente

5

Catastrófico

Quadro 9 – Descrição da matriz de risco
Fonte: modificado de Camacho (2004).

Os valores de classificação de risco propostos por Camacho (2004)
possibilitam uma análise mais simplificada do risco, em comparação com o critério
do Quadro 5. Por causa da abordagem subjetiva da análise qualitativa de risco, a
avaliação proposta pela autora facilita a análise do risco.
4.1.4.2.2 Análise de Perigos e Operabilidade − HAZOP
Um estudo de HAZOP é um exame sistemático de uma planta de processo que
visa identificar perigos, falhas e problemas operacionais, bem como suas
consequências. Dessa forma, proporciona menos falhas de segurança, processo e
qualidade (WELL, 1996).
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O HAZOP foi originalmente desenvolvido para a indústria química. É uma
técnica sistemática para a identificação de perigos e problemas de operabilidade,
sendo particularmente utilizada para identificar perigos na fase de projeto ou durante
mudanças das condições de processo ou procedimentos operacionais (TNO, 1997).
Segundo CETESB (2003), o HAZOP consiste na realização de uma revisão da
instalação com o objetivo de identificar perigos em potencial e/ou problemas de
operabilidade. Isso é feito por meio de reuniões com equipe técnica multidisciplinar
que discute o projeto da instalação. A equipe é orientada por um líder que se utiliza
de um conjunto de “palavras-guia” que focalizam os desvios dos parâmetros
estabelecidos para o processo ou operação em análise (Quadro 10).
Para aplicação desta técnica, é necessário dividir a planta em ponto de estudo
(nós) (Quadro 11).
Palavra-guia

Significado

Não

Negação da intenção de projeto

Menor

Diminuição quantitativa

Maior

Aumento quantitativo

Parte de

Diminuição qualitativa

Bem como

Aumento qualitativo

Reverso

Oposto lógico da intenção de projeto

Outro que
Quadro 10 – Palavras-guia
Fonte: CETESB (2003)

Substituição completa

Parâmetro

Palavra-guia

Desvio

Fluxo

Não
Menor
Maior
Reverso

Sem fluxo
Menos fluxo
Mais fluxo
Fluxo reverso

Pressão

Menor
Maior

Pressão baixa
Pressão alta

Temperatura

Menor
Maior

Baixa temperatura

Menor
Maior
Quadro 11 – Parâmetros, palavras-guia e desvios
Fonte: CETESB (2003)
Nível

Nível baixo
Nível alto
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Para a CETESB (2003), os principais resultados do HAZOP são: identificação de
desvios que conduzem a eventos indesejáveis; identificação de causas e
consequências dos desvios de processo; apontamento de recomendações para a
prevenção de eventos perigosos ou minimização de consequências.
A Figura 5, a seguir, apresenta modelo de planilha HAZOP.
Componente:
Intenção:
Palavra-guia

Parâmetro

Desvio

Causas

Consequências

Ação
requerida

Figura 5 – Modelo de planilha HAZOP
Fonte: CETESB (2003); TNO (1997).

4.1.4.3 Estimativa de consequências e análise de vulnerabilidade
Segundo AICHE (1995, apud YOGUI, 2008, p. 68), a estimativa de
consequências avalia as prováveis áreas de impacto de um vazamento acidental
que são expressas em termos de distância dos efeitos físicos de concentrações
tóxicas, sobrepressão e radiação térmica. As distâncias são obtidas por meio de
modelagem de vazamento, que identifica a área geográfica vulnerável aos efeitos
adversos sobre a saúde e ou propriedade. A distribuição dos efeitos estima os
contornos por meio de iso-risco, que identifica as zonas vulneráveis ao evento. Além
disso, a estimativa de consequências identifica ainda:
a) populações expostas;
b) áreas da instalação que podem estar sujeitas aos efeitos; e
c) serviços essenciais (hospitais, corpo de bombeiros, túneis, pontes, serviços
de comunicação, etc), que podem estar nas zonas vulneráveis ou ter suas
operações comprometidas.
[...] a estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade tratase de uma previsão das consequências ambientais, caso se
concretizem os cenários considerados para análise. Existem
diversos modelos matemáticos que simulam os efeitos de acidentes
como a propagação de uma nuvem de gás, a explosão de gás
inflamável etc. As atividades nesta fase envolvem a estimativa de

50

quantidades liberadas, o estudo do comportamento da substância
imediatamente após a liberação (espalhamento do líquido,
volatilização de líquido, dispersão a jato, expansão adiabática de gás
pressurizado, explosão de nuvem de gás ou vapor etc.) e a
simulação da dispersão no meio (SANCHÉZ, 2006, p. 323).

Segundo Veyret (2007), a vulnerabilidade pode ser definida como a
determinação dos danos máximos em função de diversos usos do solo, exprimindo o
grau das consequências previsíveis geradas por um fenômeno natural.
Do ponto de vista de efeitos físicos dos acidentes pode-se utilizar a definição
proposta por Brown (1998):
[...] vulnerabilidade - é a medida da extensão dos efeitos danosos
aos seres humanos e materiais, decorrentes de incêndio, explosão e
emissão tóxica ocorridos em instalações industriais (BROWN, 1998,
p. 2).

Para Castro (2001, apud ROCHA JR., COSTA E GORDINI, 2006), o termo
vulnerabilidade pode ser definido como a probabilidade de uma comunidade exposta
ao impacto de um acidente possa sofrer danos, segundo o grau de fragilidade de
seus elementos (infraestrutura, construções, atividades produtivas).
O Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT (2006) em
seu Glossário de Termos Técnicos Ambientais, define:
[...] vulnerabilidade ambiental – É entendida pela reduzida ou
mesmo falta de condição que tem os fatores ambientais da área de
influência de realizarem sua auto-capacitação, quanto à
adaptabilidade, reorganização e superação de seus atributos em
relação a evolução natural do quadro ambiental, procedendo-se uma
ruptura nas relações essenciais do ecossistema, havendo perda da
sustentabilidade ambiental do território (DNIT, 2006, p. 107).

Conforme a Norma P4.261 da CETESB, os modelos utilizados para a estimativa
de consequências requerem como dados de entrada:
a) condições atmosféricas: temperatura, umidade do ar, velocidade do vento,
categoria

de

estabilidade

atmosférica

(Pasquill),

direção

do

vento,

temperatura do solo;
b) parâmetros relativos a topografia da região: rugosidade da superfície do solo;
c) tempo de duração do vazamento;
d) área de poça;
e) massa de vapor envolvida na explosão no cálculo de vapor confinado; e
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f) rendimento da explosão (modelo utilizado para cálculo de sobrepressão).
Para Camacho (2004), essa metodologia de análise de riscos foi desenvolvida
originalmente para determinar os efeitos dos acidentes envolvendo a liberação de
substâncias tóxicas, inflamáveis e/ou explosivas. Tais substâncias, com suas
liberações descontroladas, geram efeitos físicos, como ondas de choque, fluxos
térmicos e formação de nuvens de gases tóxicos, capazes de causar danos ao
homem, ao meio ambiente e à propriedade. Portanto, para Camacho (2004), a
metodologia possui duas etapas definidas e exemplificadas a seguir:
a) primeira etapa: avaliar as consequências, ou seja, investigar os efeitos
físicos associados a cada cenário acidental. Por exemplo, em caso de perda
de contenção, uma dada substância tóxica é lançada na atmosfera, dessa
forma devemos ser capazes de descrever sua dispersão e prever a região
sujeita a uma concentração prejudicial à saúde humana. Em cada instante,
mais especificamente, devemos ser capazes de descrever o campo de
concentrações e, a partir dele e juntamente com informações de natureza
toxicológica, em que local e quando haverá concentração prejudicial à saúde;
b) segunda etapa: determinar a quantidade dos recursos (pessoas, estruturas,
meio ambiente em geral) que estará vulnerável a certa intensidade dos
efeitos físicos. De maneira geral, trata-se da determinação de uma espécie
de resposta dos recursos aos efeitos físicos submetidos. Esses recursos
podem ser materiais, como as instalações de um empreendimento;
econômicos, como volume de negócios; naturais, como ecossistemas
terrestres ou aquáticos; ou humanos. Os diferentes efeitos físicos podem
gerar um tipo particular de dano para cada recurso. Um exemplo é o
desligamento de um equipamento crítico de uma dada unidade, gerado por
um curto-circuito devido a um incêndio, que pode ocasionar a perda do
próprio equipamento. No entanto, um incêndio de pequenas proporções pode
provocar queimaduras nas pessoas, sem que haja fatalidades. Devemos ser
capazes de determinar a quantidade do recurso comprometido com um efeito
físico particular.
Para a estimativa dos efeitos físicos de um cenário acidental envolvendo
substâncias inflamáveis, deve-se elaborar uma Análise de Árvore de Eventos (AAE),
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para desenvolver a sequência dos fatos que possam acarretar um cenário acidental
(CETESB, 2003).
Segundo Camacho (2004), a Árvore de Eventos é essencialmente uma estrutura
gráfica lógica e sequencial, ou seja, uma sucessão cronológica dos desdobramentos
possíveis do evento iniciador.
A Figura 6 a seguir ilustra uma árvore de eventos genérica para vazamento de
produtos inflamáveis, enquanto a Figura 7 ilustra uma árvore de eventos específica
para um vazamento de gás inflamável.
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Figura 6 - Árvore de eventos genérica para vazamento de produtos inflamáveis
Fonte: Ramiro e Raísa, 1994, apud YOGUI, 2008, p. 73.
SP – Efeito físico de sobrepressão
RT – Efeito físico de radiação térmica
SE – Sem efeitos
UVCE – Unconfined Vapour Cloud Explosion
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Bola de Fogo
Ignição direta

Vazamento de gás
pressurizado

Explosão

Explosão
Explosão

Flash fire
Sim
Explosão

Não
Ignição Retardada

Flash fire
Sem efeito

Figura 7 - Árvore de eventos para vazamento instantâneo de gás inflamável
Fonte: National Institute of Public Health and the Environment - RIVM (2009).

Para substâncias inflamáveis, segundo Yogui (2008), a liberação pode ser
classificada de três maneiras:
a) vazamentos de líquidos: devido a furos em tanques atmosféricos ou em linha;
furo em vaso ou linha contendo líquido pressurizado abaixo da temperatura
de ebulição;
b) vazamentos gasosos: devido a furos em equipamento (vaso ou linha)
contendo gás pressurizado; descarga de válvula de alívio; evaporação de
poça de líquido; geração de produtos de combustão tóxica resultante de
incêndio; e
c) vazamentos bifásicos: furos em tanque de armazenamento pressurizado ou
linha contendo um líquido acima de sua temperatura de ebulição; descarga
de válvula de alívio decorrente, por exemplo, de uma reação descontrolada.
De acordo com as características das substâncias estudadas e do tipo de
armazenamento, o vazamento ocorrido pode possuir um mecanismo diferente,
conforme ilustrado na Figura 8:
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Tanque pressurizado – furo
pequeno na parte onde se localiza
a fase vapor

Tanque pressurizado – furo
intermediário na parte onde se
localiza a fase vapor

Tanque de líquido refrigerante –
vazamento de líquido refrigerante
para o solo

Tanque pressurizado – ruptura
catastrófica

Tanque pressurizado – vazamento
de gás liquefeito

Vazamento líquido refrigerante na
água

Tanque de gás refrigerado – jato
de alta velocidade

Figura 8: Diferentes mecanismos de vazamento
Fonte: Modificado de TNO (1996)

Os efeitos derivados de incêndio e explosão são, em geral, os tipos de acidentes
mais frequentes na indústria química, seguidos pelas emissões tóxicas. Isso ocorre
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por causa da quantidade de substâncias comumente processadas, armazenadas e
transportadas (RAMIRO e RAÍSA, 1994 apud YOGUI, 2008, p. 75).
De acordo com o World Bank (1988), incêndios podem ser categorizados
conforme a seguir:
a) incêndio em poça: incêndio em um tanque ou poça de produto espalhado
sobre o solo ou a água;
b) jato de fogo: ignição de um jato de produto inflamável;
c) bola de fogo ou BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion:
resultado do superaquecimento de um vaso pressurizado por incêndio
primário. O superaquecimento aumenta a pressão interna e enfraquece as
paredes do vaso, até que ele sofra uma ruptura catastrófica e libere seu
conteúdo como uma grande bola de fogo muito intensa;
d) flash fire: deriva de uma ignição retardada de uma nuvem de vapor dispersa
que não causa efeitos de sobrepressão, ou seja, a chama de velocidade não
é tão elevada como em uma explosão de vapor não confinada, porém o fogo
se espalha rapidamente por toda a zona inflamável da nuvem.
Segundo AICHE (2000), o BLEVE é uma liberação repentina de uma grande
massa de líquido superaquecido para a atmosfera, ou a perda súbita de contenção
de um vaso de pressão contendo um gás liquefeito. A principal causa é geralmente
uma chama externa que incide sobre a parede do tanque/vaso acima do nível do
líquido, causando seu enfraquecimento e levando a uma ruptura súbita. Para esse
caso, uma válvula de alívio de pressão não protege contra esse tipo de falha, pois se
a parede do tanque/vaso falha, é provável ocorrer uma pressão abaixo da pressão
de ajuste do sistema de alívio. No entanto, um BLEVE pode ocorrer devido a
qualquer mecanismo que resulte na falha súbita do confinamento, incluindo impacto
de um objeto, corrosão, defeitos de fabricação, superaquecimento interno, etc. Se o
líquido liberado for inflamável, pode ocorrer uma bola de fogo.
Um flash fire é a combustão de uma nuvem de vapor resultante de uma
liberação de material inflamável no ar aberto. Experimentos mostram que vapor de
nuvens só explode em áreas onde a combustão desenvolve intensa turbulência, e
apenas se forem respeitadas determinadas condições. Os efeitos danosos do flash
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fire estão associados à radiação térmica e ao contato com chama direta (AICHE,
1994).
O Vapor Cloud Explosion − VCE resulta de uma nuvem inflamável que foi
formada devido à liberação de uma grande quantidade de líquidos inflamáveis
vaporizados ou gás. A liberação pode ocorrer a partir de um tanque de
armazenamento, processamento, durante o transporte ou em dutovias (TNO, 1996).
Para que ocorra uma VCE, são descritas pelo AICHE (2000) quatro
características necessárias: primeiro lugar, a liberação de material deve ser
inflamável; segundo lugar, uma nuvem de tamanho suficiente deve se formar antes
da ignição, com um atraso de ignição de 1-5 minutos considerada a mais provável
para gerar explosões nuvem de vapor; terceiro, uma quantidade suficiente de nuvem
deve estar dentro da faixa de inflamabilidade; quarto lugar, deve apresentar
suficiente confinamento ou mistura turbulenta de uma parte da nuvem de vapor.
Historicamente, o fenômeno descrito é referenciado com o termo Unconfined
Vapor Cloud Explosion − UVCE. No entanto, por causa da extensão da influência de
confinamento e obstrução, o termo “não confinada” é, de maneira geral, impróprio. É
mais exato chamar esse tipo de explosão de VCE (TNO, 1996).
O Quadro 12 apresenta um resumo dos efeitos físicos decorrentes da liberação
de substâncias inflamáveis.
Efeito
físico
Incêndio em
tanque ou
poça

Estado da
substância

Ignição

Condições para ocorrência do efeito

Líquido e gás
liquefeito

Imediata

Vazamento contínuo formando uma poça
sobre o solo.

Jato de fogo

Gás ou líquido
pressurizado

Imediata

BLEVE e
Bola de
fogo

Líquido ou gás

Imediata

Flashfire

Líquido ou gás

Retardada

Vazamento de um gás ou líquido
pressurizado através de um orifício.
Jato de concentração entre os limites de
inflamabilidade.
Fenômeno de explosão de um tanque com
projeção de fragmentos e expansão
adiabática.
Vazamentos de líquidos ou gases
inflamáveis com a formação de nuvem de
vapor.
(continua)
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(conclusão)
Efeito
físico
VCE
(explosão
de nuvem
confinada)

Estado da
substância

Ignição

Condições para ocorrência do efeito

Vazamentos de líquidos ou gases
inflamáveis com a formação de nuvem de
vapor com expansão a altíssimas
Líquido ou gás
Retardada
velocidades provocando o deslocamento
de ar circunvizinho acarretando no
aumento da pressão acima da pressão
atmosférica.
– Resumo dos efeitos físicos decorrentes da liberação de substâncias

Quadro 12
inflamáveis
Fonte: Modificado de CETESB (2002); Yogui (2008)

Outro importante efeito físico diz respeito ao vazamento de substâncias tóxicas.
Em geral, o dano causado pelas substâncias tóxicas pode gerar um maior número
de fatalidades. As substâncias tóxicas podem entrar no organismo por inalação,
ingestão e contato com a pele.
Modelos de efeitos tóxicos são utilizados para avaliar as consequências para a
saúde humana como resultado de exposição a uma concentração conhecida de gás
tóxico por um período de tempo conhecido (AICHE, 2000).
Para as nuvens de gases tóxicos são utilizados modelos de dispersão a partir de
informação da concentração da substância tóxica no ar ao longo do tempo. Os
modelos Probit são usados para desenvolver estimativas de exposição para
situações que envolvam as emissões contínuas (aproximadamente constante
concentração ao longo do tempo, em um local fixo na direção do vento), ou as
emissões de sopro (concentração variando com o tempo, em uma posição a favor do
vento). O objetivo do modelo de efeitos tóxicos é determinar se um resultado
adverso à saúde pode ser esperado após um lançamento e a estimativa da extensão
da lesão ou das fatalidades que podem resultar (AICHE, 2000).
Para a maioria das substâncias encontradas na indústria, não há dados
suficientes sobre efeitos daquelas que são tóxicas aos seres humanos e que
determinam diretamente uma substância de risco potencial. Frequentemente, os
únicos dados disponíveis são de experimentos controlados e realizados com animais
de laboratório. Nesses casos, é necessário extrapolar a partir de efeitos observados
em animais para efeitos que provavelmente podem ocorrer em humanos. Essa
extrapolação apresenta uma incerteza que normalmente requer o julgamento
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profissional do toxicologista ou de um higienista industrial, com experiência em
avaliação de riscos à saúde (AICHE, 2000).
Além disso, a liberação de várias substâncias químicas pode gerar efeitos
cumulativos da exposição simultânea a mais de um material, que não são bem
compreendido como efeitos aditivos, sinérgicos ou antagônicos podem afetar a
população (AICHE, 2000).
Finalmente, não existem protocolos padronizados de testes de toxicologia para
estudar vazamentos de substâncias em altas concentrações, por períodos muito
curtos de tempo, bem como para o estabelecimento dos perfis de concentração em
determinado tempo de exposição. Com esses resultados seria possível incorporar
taxas de fatalidade (AICHE, 2000).
Para estimar os efeitos físicos, deve-se utilizar modelos matemáticos que
representem os fenômenos estudados considerando a hipótese acidental, as
características e o comportamento das substâncias envolvidas.
O Conseil Pour la Réduction des Accidents Industriels Majeurs (2002) apresenta
em sua publicação Risk Management Guide for Major Industrial Accidents
considerações sobre a escolha do modelo para cálculo de consequência (Quadro
13).

Modelo

Guia EPA

Exemplo

Guia para
análise de
consequência
da EPA

Vantagem
Versão gratuita;
Não requer uso de
computadores;
Uso simples;
Fornece todos os
dados necessários,
tabelas de distâncias;
Assegura
confiabilidade com a
legislação americana.

Desvantagem

Resultados conservativos;
Considera poucos fatores
específicos do local;
Pouca flexibilidade no
desenvolvimento do
cenário.

(continua)
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Modelo

Modelagens
simples de
computador

Modelos
computacionais
complexos

Exemplo

(conclusão)
Desvantagem

Vantagem

Modelos da
EPA tal como
Areal Location
of Hazardous
Atmospheres –
ALOHA

Versão gratuita;
Uso simples;
Considera alguns
fatores específicos do
local.

Modelos
comerciais
disponíveis.

Considera uma
variedade de cenários;
Considera muitos
fatores específicos dos
local.

O uso pode não ser tão
simples;
Prováveis resultados
conservativos;
Não atender todos os
requisitos da EPA;
Não inclui todos os dados
dos produtos químicos;
Não abrange todas as
consequências.
Custo elevado;
Pode requerer alto nível
de expertise.

Pode exigir conhecimentos
para aplicar métodos;
Yellow Book
Métodos de
(TNO –
Pode exigir o
cálculo
holandesa)
desenvolvimento de uma
variedade de dados.
Quadro 13 − Considerações sobre a escolha do modelo para cálculo de consequência
Fonte: Conseil Pour la Réduction des Accidents Industriels Majeurs (2002)
Baixo custo;
Não requer
computadores

4.1.4.4 Estimativa da frequência de ocorrência de acidentes
Para continuidade de um EAR, é necessário, após a identificação de perigos e
consolidação dos cenários acidentais, estimar a frequência de ocorrência associada
a cada cenário acidental. A estimativa de frequência de ocorrência dos cenários
pode ser feita, por exemplo, utilizando os dados de uma Análise Histórica. Em outras
situações, é mais conveniente utilizar a Árvore de Eventos − AE. Conforme
mencionado, Árvore de Eventos é uma técnica qualitativa, usada para identificar
cenários acidentais, e quantitativa, pois possibilita a avaliação da frequência ou a
probabilidade de ocorrência do cenário (CAMACHO, 2004).
Outra técnica que pode ser utilizada para estimativa de frequência é a Análise
de Árvore de Falhas − AF. Essa técnica permite que a frequência da hipótese
acidental seja estimada por meio de um modelo lógico do mecanismo de falha de um
sistema. Esse modelo é baseado na combinação de falhas dos componentes
básicos, dos sistemas de segurança e da confiabilidade humana (CETESB, 2008).
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Segundo Camacho (2004), a Árvore de Falhas é usada para analisar as causas
de um dado evento. Iniciando pelo evento de interesse, conhecido como “evento
topo”, que pode ser um evento perigoso específico ou uma falha de equipamento e
se desenvolve de cima para baixo. Assim como a Árvore de Eventos, a Árvore de
Falhas também é uma técnica que permite obter informações de natureza qualitativa
e quantitativa. Nesse caso, a informação de natureza qualitativa não é um cenário
acidental, mas sim um dado corte mínimo que leva ao evento topo. Aqui, um corte
mínimo é um conjunto de falhas simultâneas que tem como consequência o evento
topo.
[...] o método se constitui numa técnica dedutiva onde começamos
com o evento indesejável, ou seja, o evento topo e identificamos as
causas imediatas do evento em questão. Cada uma das causas
imediatas é então examinada sucessivamente até que julguemos ter
identificado as causas básicas de cada evento. As causas imediatas
do evento topo estão indicadas na Árvore de Falhas com suas
relações com o referido evento. A Árvore de Falhas é um diagrama
lógico que aponta as inter-relações lógicas entre estas causas
básicas e o evento perigoso específico ou a falha de equipamento
que representa o evento topo (CAMACHO, 2004, p. 44).

O resultado de uma AF é um conjunto de combinações de falhas de
equipamentos e de falhas humanas suficientes para ocasionar o evento indesejável
(ou evento topo) (CAMACHO, 2004).
Também é possível utilizar uma referência bibliográfica, como é o caso do
Guideline for Quantitative Risk Assessment − Part two: Transport − Purple Book (TNO,
2005). Essa referência apresenta dados de frequência de acidentes compilados a
partir de um banco de dados de acidentes em instalações industriais e transporte, que
operam e movimentam substâncias inflamáveis e tóxicas. Esse relatório abrange o
período entre janeiro de 1981 a dezembro de 2005.
4.1.4.5 Estimativa e avaliação do risco
O risco pode ser analisado de diferentes maneiras que dependem de outras
abordagens, além do perigo ou do processo desencadeador (VEYRET, 2007).
Um dos critérios de classificação depende da escala de aceitabilidade do risco.
Como é impossível estabelecê-la, a reflexão sobre essa noção deve ser
necessariamente comparativa e não pode ser efetuada com base em simples
critérios técnicos ou científicos, já que remete à percepção do risco. O que é
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aceitável em um dado momento (da história ou da vida de um indivíduo) pode ser
considerável em outro (VEYRET, 2007).
A estimativa e a avaliação dos riscos dependem de uma série de variáveis e,
portanto, podem apresentar diferentes níveis de incerteza (ISSA, 2003). Isso ocorre,
principalmente, porque não é possível determinar todos os riscos existentes ou
possíveis de ocorrer em uma instalação e também devido a escassez de
informações neste campo.
Segundo CETESB (2003), a avaliação de riscos é definida como um processo
pelo qual os resultados da análise de riscos são utilizados para tomada de decisão,
de critérios comparativos de riscos, para definição da estratégia de gerenciamento
dos riscos e para aprovação do licenciamento ambiental de um empreendimento.
Conforme definido no item 4.1, o risco é uma função que relaciona a frequência
de ocorrência de um cenário acidental a suas respectivas consequências, e com isso
é possível estimar o risco de um empreendimento. Os riscos podem ser estimados
em termos de risco social e individual (CETESB, 2003).
4.1.4.5.1 Risco Social
Para Camacho (2004), o risco social refere-se ao risco para um determinado
número ou grupamento de pessoas expostas aos danos decorrentes de um
acidente. Pode ser expresso por meio do risco social médio, que se calcula fazendo
a somatória dos produtos frequência x consequência de cada cenário acidental, ou
também se pode expressá-lo por meio da chamada curva F-N que fornece a
frequência acumulada de acidentes, com N ou mais fatalidades.
O critério de aceitabilidade adotado pela CETESB considera os critérios
internacionais atualmente vigentes, a partir dos quais se assumiu um valor médio.
Esse critério é utilizado para a tomada de decisão quanto a aceitabilidade e não
aceitabilidade dos riscos, sendo que os riscos situados entre esses limites devem
ser reduzidos. Tal redução está associada ao chamado ALARP − As Low As
Reasonably Praticable, ou seja, o risco situado nessa região deve ser reduzido tanto
quanto possível.
A Figura 9 ilustra o critério de aceitabilidade da CETESB para risco social, bem
como mostra um exemplo de curva F-N.
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Figura 9 − Exemplo de curva F-N
Fonte: CETESB (2010)

Nardini et al (2003), sugere em seu estudo um critério de tolerabilidade específico
para o transporte de produtos perigosos, conforme exemplo de curva F-N apresentado
na Figura 10.
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Risco intolerável
Risco injustificável

Risco negligenciável

Fatalidades/Danos graves N
Danos graves

Fatalidades

Linhas de tolerabilidade

Figura 10 − Exemplo de curva F-N para transporte de produtos perigosos
Fonte: NARDINI et al (2003)

Para Nardini et al (2003), o risco situado entre as linhas de tolerabilidade pode
ser considerado injustificável e requerer estudos mais aprofundados. Ainda segundo
o autor, é importante ressaltar que esses limites correspondem apenas aos riscos
associados às fatalidades. Assim, a curva que representa danos graves não deve
ser comparada a essas linhas.
4.1.4.5.2 Risco Individual
O risco individual informa a probabilidade de um dano particular (fatalidade, por
exemplo), considerando-se a chance de ocorrência do acidente, expressa por meio
da sua frequência de ocorrência. Portanto, seu valor não está limitado entre zero e
um e, por isso, não deve ser confundido com probabilidade (CAMACHO, 2004).

65

O risco individual pode ser definido como risco para uma pessoa presente na
vizinhança de um perigo, considerando a natureza do dano que pode ocorrer e o
período de tempo em que este pode acontecer (CETESB, 2003).
A representação do risco individual se faz na forma de curvas de iso-risco, ou
seja, por meio de um conjunto de pontos que possuem o mesmo valor do risco.
Essas curvas possibilitam visualizar a distribuição geográfica do risco por diferentes
pontos nas vizinhanças da instalação (CAMACHO, 2004).
A Figura 11 ilustra um exemplo de curvas de iso-risco para o risco individual de
uma instalação fixa.

Figura 11 − Exemplo de curva de risco individual – curvas de iso-risco
Fonte: CETESB (2010)

O risco individual para empreendimentos lineares, mais especificamente para
ferrovias, não costuma ser calculado ou expresso em forma de curva de iso-risco em
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função da linearidade do empreendimento. No entanto, Lees (1996) estabelece como
risco máximo tolerável 1,0E-06/ano para esse tipo de empreendimento.
Para cálculo do risco individual em ferrovias que transportam produtos perigosos,
Nardini et al (2003) descreve a importância da seleção da área em função das
características de seu entorno, ou seja, deve-se selecionar áreas com a presença de
aglomerados humanos nas proximidades do traçado do empreendimento. Portanto,
considera-se a frequência de ocorrência do evento, o cenário acidental e a distância
da ferrovia.
A Figura 12 apresenta um exemplo de risco individual calculado para os trechos
selecionados por Nardini et al (2003), que obteve um resultado médio do risco
individual para o transporte ferroviário de 1,858 x 10-7/ano.

Figura 12 − Exemplo de curva de risco individual em ferrovias que transportam produtos
perigosos
Fonte: NARDINI et al (2003)
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4.1.4.6 Gerenciamento de riscos
Segundo Renn (2001, apud ALVAREZ, 2005) para mitigação dos acidentes em
qualquer empreendimento que manipule produtos, as ciências sociais podem
contribuir para a administração de riscos da seguinte forma:
a) identificar e explicar a origem das preocupações do público;
b) explicar em que contexto existem situações de riscos;
c) identificar qual o sentido cultural de algumas situações de ricos;
d) contribuir para articular objetivos com foco em políticas voltadas a minimizar
riscos;
e) desenhar programas participativos e decisões conjuntas;
f) desenhar programas para avaliar os riscos e o resultado dos programas; e
g) estabelecer estruturas de organização para identificar, monitorar e controlar
os riscos.
Alvarez (2005) entende como importante para a gestão de riscos identificar os
atores que participam da atividade, a comunicação que deve existir entre eles e os
possíveis gargalos que podem se apresentar como produtos de sua interação.
Segundo Sanchez (2006), o gerenciamento de riscos deve agir sobre dois
aspectos: a probabilidade e a consequência. Isso porque o risco é entendido como a
conjunção da probabilidade de que ocorra uma falha com as consequências de um
acidente.
O Programa de Gerenciamento de Riscos tem escopo definido na Norma
P4.261, da CETESB (2003), e seus itens estão descritos a seguir:
a) informações de segurança: deve contemplar informações sobre substâncias
químicas envolvidas, tecnologia e equipamentos de processo;
b) revisão dos riscos: o estudo de análise de riscos implementado deve ser
revisado periodicamente, de modo a identificar novas situações de risco,
possibilitando assim o aperfeiçoamento das operações realizadas, de modo a
manter as instalações operando de acordo com os padrões de segurança;
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c) gerenciamento de modificações: deve ser estabelecido um sistema gerencial
apropriado para assegurar que os riscos decorrentes de alterações sejam
identificados, avaliados e gerenciados antes de sua implementação;
d) manutenção e garantia da integridade de sistemas críticos: deve ser descrito
um programa de manutenção e garantia da integridade de sistemas críticos,
de forma a garantir o funcionamento seguro;
e) procedimentos operacionais: todas as operações de um empreendimento
devem constar de procedimentos operacionais para minimizar a possibilidade
de falhas;
f) capacitação de recursos humanos: deve ser estabelecido um programa de
treinamento para todos os envolvidos com as operações da instalação. Os
treinamentos

devem

abordar

procedimentos

operacionais,

incluindo

modificações das instalações e operações;
g) investigação de incidentes: estabelecer diretrizes e critérios para a
investigação de incidentes que devem ser analisados e documentados. As
recomendações apontadas na investigação devem ser divulgadas e
implementadas;
h) plano de ação de emergência: o escopo do plano de ação de emergência é
detalhado no próximo item; e
i) auditorias: com o intuito de verificar a conformidade e a efetividade dos
procedimentos previstos no PGR, deve ser definido um programa de
auditoria, que pode ser realizada por equipe interna ou externa.
4.1.4.7 Plano de ação de emergência
O Plano de Ação de Emergência − PAE é parte integrante do Programa de
Gerenciamento de Riscos. Porém, por se tratar de um tema complexo, é
normalmente um documento à parte no sistema de gestão de riscos.
Para Less (1996), o PAE tem por objetivo mitigar consequências de qualquer
incidente que possa ocorrer.
O PAE contempla uma série de ações que subsidia a estruturação e
organização de pessoas para o atendimento de emergência em diferentes
empreendimentos e organismos públicos. Isso abrange qualquer local que
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identifique perigos que não foram eliminados, mas que na ocorrência de um acidente
possam ser controlados por meio de planejamento (YOGUI, 2008).
Segundo Norma CETESB, o escopo do PAE deve conter minimamente:
a) características das instalações e atividades: descrição de instalações,
processos, sistemas de seguranças do empreendimento;
b) área de abrangência: determinação da área abrangência do PAE;
c) estrutura

organizacional:

definição

dos

envolvidos

no

processo

de

atendimento de emergência. A equipe deve abranger os diferentes
departamentos da empresa que possam atuar no processo de controle da
emergência, seja no combate efetivo, seja na tomada de decisões, na
comunicação e na articulação com órgãos externos. As atribuições das
diferentes funções dentro do PAE devem ser claramente descritas;
d) acionamento: determinação do sistema de acionamento do PAE, incluindo a
comunicação com a estrutura organizacional e órgãos externos; e
e) procedimentos de combate: todos os procedimentos para controle da
emergência devem ser detalhados. Esses procedimentos devem contemplar:
avaliação do cenário acidental; isolamento e evacuação de área; combate a
incêndios; controle de vazamentos; reparos de emergência; ações pósemergenciais. Todos os cenários acidentais identificados no EAR devem
possuir procedimento combate.
O PAE deve conter ainda um formulário de registro de ocorrências, uma lista de
acionamento, uma lista dos recursos materiais e fichas de informação sobre
substâncias químicas movimentadas no empreendimento.
4.2 Contextualização de Acidentes no Transporte Ferroviário
Segundo a Agência Nacional do Transporte Terrestre − ANTT, a malha
ferroviária brasileira possui 29.637 km de extensão, sendo que as principais ferrovias
se concentram nas regiões Sul e Sudeste do país.
O Quadro 14 e a Figura 13 apresentam, respectivamente, as extensões e o
mapa das principais ferrovias brasileiras.
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Extensões em km
Operadoras reguladas pela ANTT

1,60

Bitola
1,00
1.435

Mista

Total

ALLMO – América Latina Logística Malha Oeste

-

1.945

-

-

1.945

FCA – Ferrovia Centro-Atlântica

-

7.910

-

156

8.066

MRS – MRS Logística

1.632

-

-

42

1.674

FTC – Ferrovia Tereza Cristina

-

164

-

-

164

ALLMS – América Latina Logística Malha Sul

-

7.293

-

11

7.304

FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste

-

248

-

-

248

EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas

-

905

-

-

905

EFC – Estrada de Ferro Carajás

892

-

-

-

892

TNL - Transnordestina Logística

-

4.189

-

18

4.207

ALLMP - América Latina Logística Malha
Paulista

1.463

243

-

283

1.989

ALLMN - América Latina Logística Malha Norte

500

-

-

-

500

VALEC/Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul FNS

571

-

-

-

571

CBTU

63

149

-

-

212

CPTM/Supervia/Trensurb/CENTRAL

537

75

-

-

612

Trombetas/Jarí

68

35

-

-

103

Corcovado/Campos do Jordão

-

51

-

-

51

E.F. Amapá

-

-

194

-

194

310
23.207

194
194

510

1.172
29.637

Subtotal
668
TOTAL
5.726
Quadro 14 − Extensão da malha ferroviária brasileira
Fonte: Modificado de ANTT (2010a)
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Figura 13 − Mapa com as principais ferrovias brasileiras
Fonte: ANTT (2010b)

Após o processo de privatização realizado no modal ferroviário brasileiro,
iniciado nos anos 90, e com os investimentos no setor, observou-se a diminuição
considerável do índice geral de acidentes.
A Figura 14 apresenta a evolução na redução do índice de acidentes e a meta
do setor para 2010.
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Figura 14 − Índice de acidentes ferroviários
Fonte: ANTF (2010)

No entanto, mesmo com a redução significativa do número de acidentes, devese atentar para os danos que os acidentes ferroviários podem causar ao meio
ambiente e à população, principalmente se o acidente envolver o transporte de
produtos perigosos.
As cargas transportadas pelo modal ferroviário são diversas, porém o histórico
de acidentes apresentado no Quadro 15 enfoca prioritariamente o transporte de
produtos perigosos por causa dos potenciais impactos decorrentes de acidentes
envolvendo esses produtos.
O Quadro 15 foi adaptado de Silva (2010) e apresenta um resumo dos principais
acidentes ferroviários com produtos perigosos ocorridos no mundo.

Ano

Causa

Local

Produto envolvido

Consequência

1969

Descarrilamento

Laurel, USA

Gás liquefeito de petróleo

2 mortos e 33 feridos

1972

Colisão

East St. Louis, USA

Propileno

1 morto e 230 feridos

1973

Sobrepressão do vagão
tanque

Kingman, USA

Propano

13 mortos e 95 feridos

1974

Descarrilamento

Climax, USA

Monocloreto de vinila

7 mortos

1974

Furo no vagão tanque

Decatur, USA

Isobutano

7 mortos e 152 feridos

1978

Descarrilamento

Youngstown, USA

Cloro

8 mortos e 138 feridos

1978

Descarrilamento

Waverly, USA

Gás liquefeito de petróleo

16 mortos e 43 feridos

1979

Descarrilamento

Mississauga, Canadá

Cloro e propano

250 mil evacuados

1981

Descarrilamento

Montana, México

Cloro

17 mortos e 280 feridos

1982

Descarrilamento

Livingston, USA

Derivados de petróleo, fluoreto de
hidrogênio, Monocloreto de vinila,
entre outros

300 mil evacuados

1988

Vazamento

Chakhnounia, USSR

Pesticidas

20 mil evacuados

1996

Descarrilamento e
vazamento

Alberton, USA

Cloro e hidróxido de potássio

1 óbito, 300 intoxicados, 1000
evacuados e 1.000 m3

1998

Descarrilamento,
tombamento, vazamento e
incêndio

Uberaba, Brasil

Gasolina e diesel

50 óbitos

2002

Descarrilamento e
vazamento

North Dakota, USA

Amônia anidra

Ruptura catastrófica de 5 tanques, 1
óbito e 333 feridos. Danos da ordem
US$ 2 milhões e US$ 8 milhões de custo
para remediação
(continua)
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(conclusão)
Ano

Causa

Local

Produto envolvido

Consequência

São Paulo, Brasil

Óleo diesel, gasolina e óleo
combustível

203 m3 vazados, contaminação de solo,
vegetação e captação de água para
consumo humano

Descarrilamento,
tombamento e vazamento

Teerã, Irã

Líquidos inflamáveis, nitrato de
amônio e outros

300 óbitos, sobretudo envolvidos nas
ações de resposta

2003

Descarrilamento,
tombamento e vazamento

São Paulo, Brasil

Óleo diesel

40 m3 vazados, contaminação de solo e
nascente

2003

Descarrilamento,
tombamento, vazamento e
incêndio

Uberaba, Brasil

Álcool

900 m3 vazados, contaminação de solo
e recurso hídricos e incêndio

2005

Colisão entre trens seguida
South Carolina, USA
de vazamento de cloro

Cloro

9 óbitos, 554 intoxicados e 5.400
pessoas evacuadas. Danos de US$ 7
milhões

2002

Descarrilamento,
tombamento e vazamento

2002

Desprendimento de
22 óbitos, 22 feridos e danos materiais
Itália
Butano
vagões, descarrilamento,
às propriedades lindeiras
vazamento e explosão
Quadro 15 − Principais acidentes ferroviários com produtos perigosos no mundo
Fontes: Modificado de UNEP/APELL (2007) apud SILVA 2010, CETESB (2008), NTSB (2002-2009), ERADIS (2009); Less (1996).
2009
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Com base no Quadro 15, é possível verificar que a principal causa dos
acidentes está associada ao descarrilamento de vagões, seguido de vazamentos
dos produtos transportados. As consequências desses eventos dependem das
características das substâncias transportadas e a extensão do evento depende do
volume de produto envolvido, podendo ocasionar danos ao meio ambiente, às
pessoas e ao patrimônio da empresa.
A Figura 15 foi elaborada a partir de dados da CETESB (2011) e mostra o
percentual de acidentes no modal ferroviário por classe de produto ocorridos no
período de 1978 a setembro de 2010, no Estado de São Paulo.
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Figura 15 − Percentual de acidentes no modal ferroviário por classe de produto, entre 1978
e setembro de 2010
Fonte: CETESB (2011)

Como pode ser observado na Figura 15, os acidentes ferroviários com produtos
perigosos ocorridos no Estado de São Paulo envolvem principalmente substâncias
líquidas inflamáveis.
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4.3 Produtos perigosos
Produtos perigosos são definidos, segundo DOT (2010), como substâncias ou
materiais capazes de causar riscos à saúde, à segurança e à propriedade, quando
em transporte.
Para Fuzetti (2000, apud CARDOSO JR., 2004) os produtos perigosos para
efeito de transporte são aqueles cujas características físicas e químicas podem
oferecer risco à saúde, à propriedade e ao meio ambiente. Os produtos perigosos
são considerados como “quaisquer produtos, substâncias ou organismos incluídos,
pela sua natureza ou regulamentação, em qualquer das nove classes de produtos
perigosos preconizadas pelo sistema da ONU” (CARDOSO JR., 2004, p. 53).
Os produtos perigosos são classificados em 9 classes, segundo sistema ONU,
conforme definido a seguir:
Classe 1: Explosivos
a) subclasse 1.1: substâncias e artigos com risco de explosão em massa;
b) subclasse 1.2: substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de
explosão em massa;
c) subclasse 1.3: substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco
de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em
massa;
d) subclasse 1.4: substâncias e artigos que não apresentam risco significativo;
e) subclasse 1.5: substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em
massa;
f) subclasse 1.6: artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em
massa.
Classe 2: Gases
a) subclasse 2.1: gases inflamáveis;
b) subclasse 2.2: gases não inflamáveis, não tóxicos;
c) subclasse 2.3: gases tóxicos.
Classe 3: Líquidos inflamáveis

77

Classe

4:

Sólidos

inflamáveis;

substâncias

sujeitas

à

combustão

espontânea; substâncias que, em contato com água, emitem gases
inflamáveis
a) subclasse 4.1: sólidos inflamáveis, substâncias autorreagentes e explosivos
sólidos insensibilizados;
b) subclasse 4.2: substâncias sujeitas à combustão espontânea;
c) subclasse 4.3: substâncias que, em contato com água, emitem gases
inflamáveis.
Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos
a) subclasse 5.1: substâncias oxidantes;
b) subclasse 5.2: peróxidos orgânicos.
Classe 6: Substâncias tóxicas e substâncias infectantes
a) subclasse 6.1: substâncias tóxicas;
b) subclasse 6.2: substâncias infectantes.
Classe 7: Material radioativo
Classe 8: Substâncias corrosivas
Classe 9: Substâncias e artigos perigosos diversos
4.4 Legislação e Normas Brasileiras Referentes ao Estudo de Análise de
Riscos e ao Transporte de Produtos Perigosos
A legislação pertinente ao Estudo de Análise de Riscos está relacionada às leis
ambientais, e sua exigência é feita de maneira indireta.
Assim, o Quadro 16 a seguir apresenta os principais instrumentos legais
correlatos ao EAR.
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Legislação/ Norma

Conteúdo

Constituição
Federal − incisos VI
e VII do art. 23 e no
art. 225

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

Lei n° 997 de
31/05/1976 e
Decreto 8468 de
08/09/1976
atualizado pelo
Decreto n° 47.39702 de 04/12/2002

Dispõe sobre a prevenção e controle da poluição do meio ambiente
no Estado de São Paulo.
Torna renovável as licenças de LP/LI/LO

Lei Federal
6938/1981 −
Política Nacional de
Meio Ambiente e
Decreto n°. 99.274
de 06/06/1990

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Torna obrigatório o licenciamento ambiental em nível federal.

Lei Federal 9966
28/04/2000

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

Resolução
CONAMA n° 1 de
23/01/1986

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a
avaliação de impacto ambiental.
Torna obrigatória a realização de Estudos de Impactos Ambientais
− EIA para licenciamento de atividades que geram impacto
ambiental. O EAR foi incorporado ao EIA, como exigência para o
licenciamento de alguns empreendimentos.

Resolução
CONAMA 237 de
19/12/1997

Dispõe sobre licenciamento ambiental e define a competência da
União, Estados e Municípios;
Define ainda listagem de atividades sujeitas ao Licenciamento,
bem como os instrumentos para o licenciamento: Estudos
Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental − EIA e Relatório de
Impacto Ambiental − RIA.

Resolução
CONAMA 349 de
16/08/2004

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos
ferroviários de pequeno potencial de impacto ambiental e a
regularização dos empreendimentos em operação.

Lei Federal n° 9.605 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
de 12/02/1998 − Lei condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras
de crimes
providencias.
ambientais
Resolução SMA n°
42 de 29/12/1994

Institui o Relatório Ambiental Preliminar − RAP como instrumento
para licenciamento ambiental no Estado de São Paulo.
(continua)
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(conclusão)
Legislação/ Norma
Decreto Federal
4.085, de 15 de
janeiro de 2002

Conteúdo
Promulga a Convenção n° 174 da OIT e a recomendação n° 181
sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores.

CETESB Norma
Estabelece diretrizes para elaboração de Estudos de Análise de
Riscos.
P 4.261/2003
Quadro 16 − Principais instrumentos legais correlatos ao EAR
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2010), Secretária de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo (2010); CETESB (2010); Conselho Nacional de Meio Ambiente (2010); Base da
Legislação Federal do Brasil (2010).

O Quadro 17 apresenta a legislação e as normas técnicas que regulamentam e
orientam o transporte de produtos perigosos em todo território nacional.
Legislação/ Norma

Conteúdo

Decreto 2.866 de 07/12/1998

Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a
Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos
(AAP.PC/7), firmado em 16 de julho de 1998, entre os
Governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do
Uruguai.

Decreto 1.832 de 04/03/1996

Aprova o Regulamento dos Transportes Ferroviários,
que disciplina as relações entre a Administração Pública
e as Administrações Ferroviárias e a segurança nos
serviços ferroviários.

Decreto 1.797 de 25/01/1996

Dispõe sobre a execução do Acordo de Alcance Parcial
para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos,
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de
dezembro de 1994.

Decreto Federal 96.044 de
18/05/1988

Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos.

Decreto 98.973 de 21/02/1990

Aprova o Regulamento dos Transportes Ferroviários de
Produtos Perigosos.

Portaria MT Nº 254 de
10/07/2001

Altera as Instruções Complementares ao Regulamento
do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, anexas
à Portaria 204/MT, de 20/05/97.

Portaria MT Nº 101 de
30/03/1998

Dispõe sobre alterações na Regulamentação para os
Transportes Rodoviário e Ferroviário de Produtos
Perigosos.

Portaria MT Nº 409 de
12/09/1997

Altera a Portaria MT Nº 204 de 20/05/1997.

Portaria MT Nº 204 de
20/05/1997

Aprova as Instruções Complementares aos
Regulamentos dos Transportes Rodoviários e
Ferroviários de Produtos Perigosos(as Instruções foram
publicadas, na sua íntegra, no Suplemento ao Diário
Oficial da União de n.º 98, de 26.05.1997).
(continua)
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(conclusão)
Legislação/ Norma

Conteúdo

Resolução ANTT Nº 44 de
04/07/2002

Aprova a adequação à legislação vigente, sem qualquer
alteração de seu conteúdo, a compilação em um único
documento, dos diversos atos emitidos pelo Ministério
dos Transportes e pela ANTT, relativos à prestação dos
serviços de transporte ferroviário pelas empresas
concessionárias.

Resolução ANTT Nº 22 de
28/05/2002

Aprova a prorrogação do prazo da consulta pública
"Instruções Complementares ao Regulamento do
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos".

Resolução ANTT 420 de
12/02/2004

Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento
do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

NBR 7500

Símbolos de risco e manuseio para o transporte e
armazenamento de materiais.

NBR 7501

Transporte de produtos perigosos − terminologia.

NBR 7503

Ficha de emergência para o transporte de produto
perigoso − características e dimensões.

NBR 7504

Envelope para o transporte de produtos perigosos −
características e dimensões.

NBR 8285

Preenchimento da ficha de emergência para o transporte
de produto perigoso.

NBR 8286

Emprego da sinalização nas unidades de transporte e de
rótulos nas embalagens de produtos perigosos.

NBR 8934

Acidentes Ferroviários

NBR 9075

Ficha técnica para o transporte ferroviário de mercadoria
perigosa.

NBR 11659

Transporte ferroviário − mercadoria perigosa −
carregamento a granel − lista de comprovação.

NBR 13745

Transporte ferroviário de mercadoria perigosa - ficha de
declaração de carga.

NBR 13900

Transporte ferroviário − produto perigoso − treinamento.

Portaria INMETRO Nº 112 de
24/05/1989

Regulamento Técnico Metrológico que estabelece as
condições a que devem satisfazer os tanques de carga
montados sobre veículos ferroviários, utilizados na
medição e transporte de líquidos.
Quadro 17 − Legislação e normas técnicas que regulamentam e orientam o transporte de
produtos perigosos
Fonte: CETESB (2010)
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5

PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL PARA ESTUDO DE ANÁLISE DE
RISCOS NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
O modelo conceitual proposto para estudo de análise de riscos no transporte

ferroviário de produtos perigosos foi elaborado com base na análise crítica dos
conceitos apresentados no referencial teórico. Portanto, torna-se importante
destacar as definições desses conceitos que serão adotadas nesta pesquisa.
O conceito de risco é utilizado conforme AICHE (2000), em que o risco é
definido como uma função de probabilidade ou frequência e a consequência de um
cenário de acidente particular. Portanto, o risco é a combinação da frequência e da
consequência de um acidente. Adota-se a definição de perigo constante da ABNT
ISO GUIA 73 (2009), em que se tem perigo como fonte de um potencial dano.
Ressalta-se que, dentre as tipologias de riscos ambientais apresentadas,
considerou-se para o modelo conceitual os riscos tecnológicos, ou seja, aqueles que
segundo Sanchez (2006) têm sua origem diretamente ligada à ação humana. É
importante destacar que esses acidentes podem gerar grandes catástrofes com
consequências severas à população e ao meio ambiente.
Para tanto, o Estudo de Análise de Riscos se apresenta como ferramenta
metodológica utilizada no processo de gestão de riscos (que inclui o controle dos
riscos) e na prevenção de acidentes.
Com base nos conceitos apresentados pretende-se estabelecer diretrizes para
nortear a elaboração de estudos de análise de riscos para empreendimentos
ferroviários que realizem transporte de produtos perigosos. Dessa forma, de acordo
com uma análise crítica, foi identificado um escopo mínimo necessário para a
estruturação desses estudos, que está detalhado nos itens a seguir.
Esse escopo mínimo segue as etapas do EAR apresentadas segundo Norma
CETESB (2003) e a Figura 3 – Etapa de um estudo de análise de riscos.
5.1 Caracterização do empreendimento e da região

O primeiro passo para a elaboração de um Estudo de Análise de Riscos é a
caracterização do empreendimento e da região. Nesse processo, deve-se procurar
identificar todos os aspectos operacionais e construtivos e as peculiaridades da
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região. Os

aspectos

relevantes

para

a realização da caracterização do

empreendimento e da região de uma ferrovia são detalhados a seguir.
Por causa da dificuldade em conseguir dados reais das empresas operadoras
das ferrovias devido ao sigilo das informações, os dados e as características do
empreendimento foram inferidos com base em levantamento bibliográfico, de forma
a definir um tipo de empreendimento padrão que represente uma ferrovia típica da
malha ferroviária brasileira.
5.1.1 Caracterização do empreendimento
Toda a operação da ferrovia deve ser detalhada, bem como os sistemas de
controle e segurança existentes. Portanto, a caracterização do empreendimento
deve abranger, os seguintes aspectos:
a) drenagem: a descrição da drenagem visa abordar as condições de
escoamento das águas superficiais e profundas que chegam à área de
abrangência pelo

empreendimento,

de modo a

eliminar

riscos

de

alagamentos e erosões na faixa da via permanente. Os dispositivos de
drenagem podem ser: bueiros, sarjeta, calhas, caixas de coleta, etc.;
b) obras de arte: descrição das obras de arte ao longo do traçado da via
(pontes, passarelas, etc.);
c) obras complementares: obras de contenção, proteção vegetal de taludes,
etc.;
d) trilhos: tipo de material empregado, resistência;
e) passagem de nível: localização das passagens de nível;
f) lastro: característica e altura do lastro;
g) dormentação: tipo de dormentes utilizados, dimensões;
h) fixações: o conjunto de elementos utilizados para assentar e prender os
trilhos nos dormentes é chamado de fixação;
i) sistema de supervisão e controle: sistema de controle e monitoramento da
via; e
j) material rodante: tipo de vagões utilizados para transporte, volume máximo
de transporte.
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O levantamento dos produtos perigosos transportados por uma ferrovia é de
suma importância para a caracterização do empreendimento. Assim, deve-se
relacionar todas as substâncias e informar as características físico-químicas e
toxicológicas de cada uma delas.
De acordo com os principais acidentes ferroviários apresentados no item 4.2,
pode-se afirmar que a maior parte dos produtos envolvidos nesses eventos é
classificada como líquidos inflamáveis. Também se observam algumas ocorrências
com as substâncias tóxicas cloro e amônia. Para exemplificar a apresentação das
informações dos produtos transportados e para ilustrar o modelo proposto, são
mostradas, nos Quadros 18, 19 e 20, as características físico-químicas dos produtos
gasolina, cloro e amônia.
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Identificação do produto
Nome

Cloro

Fórmula molecular

Cl2

Família química

Halogênio

Número de risco

268

Nº ONU

1017

Classe/subclasse de risco

2.3

Aparência

Amarelo-esverdeado; odor irritante; mais pesado
que a água; produz nuvem de vapor visível e
venenosa

Propriedades físico-químicas e ambientais
Peso molecular
70,91

Ponto de ebulição (°C)
-34,1

Temperatura crítica (°C)
144

Pressão crítica (atm)
76,05

Densidade relativa do líquido (ou sólido)
1,424 A 15 °C (líquido)

Pressão de vapor
760 mmHg a - 33,8 °C

Solubilidade na água
0,65 g/100 ml de água a 25 °C

Viscosidade (cP)
0,022

Ponto de fusão (°C)
-100,7

Calor latente de vaporização (cal/g)
68,7

Densidade relativa do vapor
2,4

Reatividade química com materiais comuns
Reage energicamente com a maioria dos metais
a altas temperaturas. com o cobre pode queimar
espontaneamente.

Reatividade química com água
Forma uma solução corrosiva.

Polimerização
Não ocorre.

Reatividade química com outros materiais
Incompatível com substâncias combustíveis e
metais finamente divididos.

Demanda bioquímica
Nenhuma.

de

oxigênio

(DBO)

Informações ecotoxicológicas
Toxicidade - limites e padrões
L.P.O.: 3,5 ppm
IDLH: 10 ppm
LT: Brasil - Valor Médio 48h: 0,8 ppm
LT: Brasil - Valor Teto: 2,3 ppm
LT: EUA - TWA: 0,5 ppm
LT: EUA - STEL: 1 ppm
toxicidade: espécie: rato
via respiração (CL50): 293 ppm (1h)
toxicidade aos organismos aquáticos: peixes: espécie
salmo gairdneri: cl50 (96 h) = 0,23 mg/l - água continental; pimephales promelas:(72 h) morte a
0,15 mg/l- água continental; oncorhynchus kisutch: (72 h) toxicidade letal: <0,1 mg/l água marinha

(continua)
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Informações sobre intoxicação humana
Evitar contato com o líquido e o vapor. Manter as pessoas afastadas. Parar o vazamento, se
possível. Evacuar a área em caso de grande vazamento. Ficar contra o vento e usar neblina d’água
para baixar o vapor.
Tipo de contato
Vapor

Síndrome tóxica
Queimará os olhos. Venenoso,
se inalado.

Tratamento
Mover para ar fresco. Manter as
pálpebras abertas e enxaguar
com muita água. se a
respiração for dificultada ou
parar dar oxigênio ou fazer
respiração artificial, exceto
boca a boca.

Tipo de contato
Líquido

Síndrome tóxica
Queimará a pele. Queimará os
olhos. Causará enregelamento.

Tratamento
Lavar as áreas afetadas com
muita água. manter as
pálpebras abertas e enxaguar
com muita água. Não esfregar
as áreas afetadas.

Dados gerais
Temperatura e armazenamento
Ambiente.
Ventilação para transporte
Válvula de alivio (300 psi).
Estabilidade durante o transporte
Estável.
Usos
Solventes; pesticidas; herbicidas; refrigerantes; plásticos; propelentes; tratamento de água;
branqueamento de papel; outros.

Quadro 18 − Características físico-químicas do cloro
Fonte: CETESB (2010)
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Identificação do produto
Nome

Gasolina

Fórmula molecular

Não pertinente

Família química

Hidrocarboneto (mistura)

Número de risco

33

Nº ONU

1203

Classe/subclasse de risco

3

Aparência

Líquido aquoso; sem coloração a marrom pálido
ou rosa; odor de gasolina; flutua na água; produz
vapor irritante

Propriedades físico-químicas e ambientais
Peso molecular
Não pertinente

Ponto de ebulição (°c)
60 - 199

Temperatura crítica (°c)
Dado não disponível

Pressão crítica (atm)
Dado não disponível

Densidade relativa do líquido (ou sólido)
0,71- 0,747 a 20°c (líq.)

Pressão de vapor
Dado não disponível

Solubilidade na água
0,65 g/100 ml de água a 25 °c

Viscosidade (cp)
Dado não disponível

Ponto de fusão (°c)
-100,7

Calor latente de vaporização (cal/g)
71 - 81

Densidade relativa do vapor
3,4

Reatividade química com materiais comuns
Não reage.

Reatividade química com água
Não reage.

Polimerização
Não ocorre.

Reatividade química com outros materiais
Dado não disponível

Demanda bioquímica
8%, 5 dias.

de

oxigênio

(DBO)

Inflamabilidade
Limites de inflamabilidade no ar
Limite Superior: 7,4%
Limite Inferior: 1,4%

Ponto de fulgor
- 37,8 °C (V.FECHADO)

Temperatura de ignição
456,5 °C

Taxa de queima
4 mm/min

Informações ecotoxicológicas
Toxicidade - limites e padrões
L.P.O.: 0,25 ppm
IDLH: DADO NÃO DISPONÍVEL
LT: Brasil - Valor Médio 48h: DADO NÃO DISPONÍVEL
LT: Brasil - Valor Teto: DADO NÃO DISPONÍVEL
LT: EUA - TWA: 300 ppm
LT: EUA - STEL: 500 ppm
Toxicidade: espécie: rato
Dado não disponível

(continua)
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(continuação)
Toxicidade aos organismos aquáticos: peixes: espécie
Clupea alosa (sável-americano, forma jovem): TLm (24 h) = 90 ppm - água continental; 91
ppm - água marinha.
Informações sobre intoxicação humana
Manter as pessoas afastadas. chamar os bombeiros. Parar o vazamento se possível.
Isolar e remover o material derramado. Desligar as fontes de ignição. Ficar contra o vento
e usar neblina d'água para baixar o vapor.
Tipo de contato
Vapor

Síndrome tóxica
Irritante para os olhos, nariz
e garganta. Se inalado,
causará tontura, dor de
cabeça, dificuldade
respiratória ou perda da
consciência.

Tratamento
Mover para o ar fresco. se a
respiração for dificultada ou
parar dar oxigênio ou fazer
respiração artificial.

Tipo de contato
Líquido

Síndrome tóxica
Irritante para a pele. Irritante
para os olhos. Se ingerido,
causará náusea ou vômito.

Tratamento
Remover roupas e sapatos
contaminados e enxaguar
com muita água. Manter as
pálpebras abertas e
enxaguar com muita água.
não provocar o vômito.

Dados gerais
Temperatura e armazenamento
Ambiente.
Ventilação para transporte
Aberta ou pressão a vácuo.
Estabilidade durante o transporte
Estável.
Usos
Combustível; gorduras; extrator ou diluente para óleos essenciais; solvente para borrachas
adesivas; detergente para instrumentos de precisão; agente de acabamento para couros
artificiais.
Quadro 19 − Características físico-químicas da gasolina
Fonte: CETESB (2010)
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Identificação do produto
Nome

Amônia anidra

Fórmula molecular

NH3

Família química

Não pertinente

Número de risco

268

Nº ONU

1005

Classe/subclasse de risco

2.3

Aparência

Gás comprimido liquefeito; sem coloração; odor
de amônia; flutua e ferve na água; venenoso;
produz nuvem de vapores, visível.

Propriedades físico-químicas e ambientais
Peso molecular
17,03

Ponto de ebulição (°C)
-33,4

Temperatura crítica (°C)
133

Pressão crítica (atm)
111,3

Densidade relativa do líquido (ou sólido)
0,682 A -33,4°C (LÍQUIDO)

Pressão de vapor
10 atm A 25,7 °C

Solubilidade na água
Miscível

Viscosidade (cP)
0,105

Ponto de fusão (°C)
-77,7

Calor latente de vaporização (cal/g)
327

Densidade relativa do vapor
0,6

Reatividade química com materiais comuns
Corrosivo para cobre e superfícies galvanizadas.

Reatividade química com água
Dissolve-se com suave efeito de aquecimento.

Polimerização
Não ocorre.

Reatividade química com outros materiais
Incompatível com oxidantes fortes, cálcio,
hipoclorito de sódio, ouro, mercúrio, prata e
halogêneos.

Demanda bioquímica
Não pertinente

de

oxigênio

(DBO)

Inflamabilidade
Limites de inflamabilidade no ar
Limite Superior: 27,0 %
Limite Inferior: 15,5 %

Ponto de fulgor
Não é inflamável na forma anidra.

Temperatura de ignição
651,0 °C

Taxa de queima
1 mm/min

Informações ecotoxicológicas
Toxicidade - limites e padrões
L.P.O.: 46,8 ppm
IDLH: 300 ppm
LT: Brasil - Valor Médio 48h: 20 ppm
LT: Brasil - Valor Teto: 30 ppm
LT: EUA - TWA: 25 ppm
LT: EUA - STEL: 35 ppm
Toxicidade: espécie: rato
Via Respiração (CL50): SCLo (4 h) = 2.000 ppm
Via Oral (DL 50): 350 mg/kg

(continua)
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Toxicidade aos organismos aquáticos: peixes : espécie
carassius auratus:TLm(24-96h)=2 A 2,5 mg/L- água continental; oncorhynchus kisutch(walbaum):
CL50 (96 h) = 0,45 mg/L; Lebistes reticulatus (desova): CL50 (72 h) = 1,26 - 74 mg/L.
Informações sobre intoxicação humana
Evitar contato com o líquido e o vapor. Manter a pessoas afastadas. Chamar os bombeiros. parar o
vazamento, se possível. Isolar e remover o material derramado. Ficar contra o vento e usar neblina
d’água para baixar o vapor.
Tipo de contato
Vapor

Síndrome tóxica
Irritante para o nariz e a
garganta. Irritante para os
olhos. Venenoso, se inalado.

Tratamento
Mover para o ar fresco. Manter
as pálpebras abertas e
enxaguar com muita água. Se a
respiração for dificultada ou
parar dar oxigênio ou fazer
respiração artificial.

Tipo de contato
Líquido

Síndrome tóxica
Queimará a pele. Causará
enregelamento. Queimará os
olhos. prejudicial, se ingerido.

Tratamento
Não esfregar as áreas
afetadas. Remover roupas e
sapatos contaminados e
enxaguar com muita água.
manter as pálpebras abertas e
enxaguar com muita água.

Dados gerais
Temperatura e armazenamento
Temperatura ambiente (amônia pressurizada). baixa temperatura (amônia a pressão ambiente).
Ventilação para transporte
Amônia sob pressão: válvula de alívio = 250 psi
Estabilidade durante o transporte
Estável.
Usos
Fertilizantes; fabricação de ácido nítrico; hidrato de hidrazina; ácido cianídrico; acrilonitrila: em
temperas de aço; polímeros, fibras sintéticas, corantes; preservativos de látex; polpa de madeira;
combustível para foguetes.

Quadro 20 − Características físico-químicas da amônia anidra
Fonte: CETESB (2010).

5.1.2 Caracterização da região
A caracterização da região deve, conforme abordado no item 4.1.4.1,
contemplar aspectos relativos a localização e descrição física e geográfica da região,
incluindo recursos hídricos, fragmentos florestais, interferências viárias ou outros
sistemas existentes, áreas ecologicamente sensíveis; caracterização climática e
meteorológica

da

região;

detalhamento do

uso do solo no

entorno do

empreendimento, incluindo a distribuição populacional.
O detalhamento do uso do solo deve ser realizado considerando as categorias
de uso do solo (ALMEIDA e FREITAS, 1996), conforme apresentadas a seguir:
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a) cobertura vegetal natural: inclui áreas cobertas, principalmente por matas.
Nas áreas urbanas, encontram-se em áreas restritas, onde o relevo é mais
enérgico, ou nas áreas de preservação;
b) reflorestamento: formações florestais artificiais, disciplinadas e homogêneas.
Locais onde ocorram talhões isolados, podendo formar pequenos bosques
junto a estruturas rurais;
c) pastagens: áreas com predomínio de vegetação herbácea, com alguns
arbustos e árvores esparsas desprovidas de cuidados. Localizam-se em
áreas rurais e em áreas de expansão urbana;
d) pastagem com conservação: áreas com predomínio de vegetação herbácea,
plantadas em curvas de nível. Localizam-se, predominantemente, na área
rural;
e) cultura perene: são consideradas culturas perenes aquelas de ciclo longo
entre o plantio e a renovação dos talhões.
f) cultura temporária: são as culturas anuais, entendidas como as terras
preparadas para plantio com culturas de ciclo curto, colhidas em intervalo
inferior a um ano e, corresponde também, aos terrenos em pousio;
g) área urbana consolidada: caracteriza-se por ser densamente ocupada e pela
disponibilidade de infraestrutura básica, equipamentos, atividades de
comércio e serviços, etc.;
h) área urbana em consolidação: são áreas com densidade de ocupação
média/alta, apresentando ainda alguns vazios urbanos, infraestrutura e
equipamentos restritos. Destacam-se nessas áreas grandes loteamentos e
sistemas de autoconstrução;
i) área urbana parcelada: corresponde à ocupação periférica, de densidade
média/baixa, caracterizada por loteamentos em implantação, destinados a
classes sociais menos favorecidas; locais em que há falta de infraestrutura e
equipamentos urbanos;
j) disposição de resíduos: locais para destinação final do lixo urbano, na forma
de aterro sanitário, lixão ou aterro controlado; e
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k) áreas industriais: são especificadas quanto aos tipos de atividades que
possam causar danos ao meio, por poluentes do solo, atmosféricos e
hídricos.
Para a identificação das interferências ao longo do traçado, deve-se considerar
uma faixa a partir do eixo da ferrovia, permitindo caracterizar toda a área vulnerável
a um possível acidente.
Para determinar a extensão desta faixa deve-se utilizar a tabela de distâncias de
referência da Norma CETESB P.4261 (2003) que atribui a distância em função do
volume de produto movimentado.
Para identificar as distâncias de referência para a gasolina, por exemplo, por ser
uma mistura de hidrocarbonetos, deve-se considerar a substância pura equivalente
constante na Tabela 7 da referida Norma, ou seja, n-hexano. Assim, a
caracterização da região de um empreendimento que serve ao transporte de
gasolina, cloro e amônia deve ser realizada em uma área de influência de 800
metros, a partir do eixo da ferrovia, considerando a maior distância obtida entre as
três substâncias.
A caracterização deve ser feita em campo, com uso de imagens aéreas
atualizadas e em escala que permita a interpretação dos dados. A escala
recomendada pela CETESB para a representação do mapeamento da região é de
1:10.000 (CETESB, 2003).
O uso de uma planilha de campo padronizada permite o levantamento das
interferências observadas no traçado de maneira organizada (Figura 16). Os campos
que devem constar na planilha são:
a) identificação do ponto: numeração sequencial do aspecto relacionado;
b) descrição do aspecto: cruzamento com recursos hídricos, fragmentos
florestais, interferências viárias ou outros sistemas existentes, áreas
ecologicamente sensíveis; detalhamento do uso do solo no entorno do
empreendimento, incluindo a distribuição populacional;
c) coordenada: coordenada inicial e final do aspecto identificado;
d) lado da via: lado da ferrovia onde está o ponto;
e) extensão do evento: extensão em metros do ponto identificado;
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f) distância da via: distância entre aspecto e ferrovia; e
g) observação: observações encontradas.
Ident.
do
ponto

Descrição do
aspecto

Lado
Extensão
da
do
evento
Término via

Coordenada
Início

Distância
da via

Obs.

Figura 16 − Aspectos relevantes do traçado
Fonte: Elaborado pelo autor

Destaca-se que para as áreas urbanas e industriais se deve realizar um
levantamento da população existente na área de influência, considerando
residências, comércios, indústrias, escolas, hospitais, entre outros. O número de
pessoas por residência pode ser obtido no Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística − IBGE.
A caracterização climática e meteorológica da região para efeitos de análise de
riscos deve contemplar: temperatura média da região, umidade relativa do ar,
velocidade e predominância dos ventos (ISSA, 2003; CETESB, 2003).
Para ferrovias em que o traçado atravessa diferentes municípios, deve-se adotar
os

dados

das

estações

meteorológicas

existentes

nas

proximidades

do

empreendimento. A seleção das estações meteorológicas deve considerar os
seguintes critérios: localização da estação meteorológica, tipos de parâmetros
monitorados e período de monitoramento de dados (CETESB, 2003).
Os parâmetros utilizados para a análise de riscos devem ser apresentados como
média anual, sendo importante que o monitoramento da estação forneça os dados
meteorológicos horários. A CETESB (2003) solicita que os dados devem ser
apresentados para os três últimos anos.
5.2 Identificação de perigos
Para a elaboração da identificação dos perigos é preciso definir qual técnica
melhor se aplica ao empreendimento analisado. Para embasar a escolha da técnica,
o Quadro 21 apresenta um detalhamento das principais técnicas utilizadas para
identificação de perigos.

Técnica

Aplicação

Vantagens

Limitações

Checklists

Identificação de fontes de perigos e
agravantes em processos e instalações
existentes ou em diferentes fases do projeto,
por meio de especificações dos processos,
equipamentos e procedimentos.
Diversos aspectos do sistema são analisados
por meio de comparação com uma lista de
itens preestabelecidos, criada com base em
experiência ou processos similares.

Identificação simples e rápida dos perigos
existentes numa instalação.
Corrobora com resultados obtidos por outras
técnicas de análise de riscos.

Podem omitir situações de riscos, por mais
extenso que sejam os questionários.
Os checklists são insuficientes quando
existem inovações.

Análise
Preliminar
de Perigos
(APP)

Identificação de fontes de perigos genéricos,
consequências e medidas corretivas.

Fácil aplicação em diferentes tipos de
empreendimento.
Possível de ser utilizada em qualquer fase do
empreendimento.
Considera diversos tipos de perigo.
Técnica de fácil aplicação e entendimento.
Muito útil como ferramenta de treinamento.
Analisa o efeito de processos correlatos.
Considera experiências passadas.

A profundidade da análise depende do líder
da equipe.
Pode não identificar todos os perigos;
Não é apropriada para interações de riscos
complexas.
Normalmente não avalia falhas simultâneas;
Avalia um risco por vez.

Análise de
Modo de
Falhas e
Efeitos
(AMFE)

Determina falhas de componentes específicos
de um equipamento ou subsistema de
processo e como estas se distribuem ao longo
do sistema. Identifica componentes críticos.
Especialmente recomendada para análise de
modificações em plantas já existentes, por
enfocar um componente específico.
Pode-se, em uma etapa seguinte, aplicar
dados quantitativos, a fim de estabelecer uma
confiabilidade ou probabilidade de falha. Essa
estimativa é feita pela técnica de árvore de
falhas.

Gera uma relação de medidas e formas de
detecção precoce de falhas.
Útil em emergências de processos e
utilidades.

Necessita de detalhes dos sistemas para
ser aplicado.
Caso seja aplicado tardiamente pode não
incorporar melhorias ao projeto.
Dificuldade de obtenção de taxas de falha;
Não considera efeitos de falhas humanas
sobre o sistema.
Não é possível obter uma visão geral do
sistema.
A limitação da técnica esta relacionado a
não haver a análise de falhas combinadas
que pode causar uma certa vulnerabilidade
ao sistema.

Quadro 21 − Principais técnicas utilizadas para a identificação de perigos
Fonte: DE CICCO; FANTAZZINI (2003); JAQUES (2007); SOUZA (1995); ISSA (2003); PENTEADO, 2001 apud ISSA (2003); YOGUI (2008);
BROWN (1998).
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A identificação de perigos em uma ferrovia deve considerar todas as
interferências existentes ao longo de seu traçado. Assim, a técnica mais flexível e
que permite considerar os diferentes aspectos é a APP.
A aplicação da APP irá considerar os dados de acidentes ferroviários mostrados
no item 4.2. Analisando tais dados, pode-se afirmar que os cenários acidentais estão
relacionados ao descarrilamento, seguido de vazamento do produto transportado.
Conforme já mencionado, os principais produtos envolvidos nesses acidentes foram
classificados como líquidos inflamáveis. É importante destacar as ocorrências com
as substâncias tóxicas cloro e amônia.
Além dos dados apresentados no item 4.2, também é importante considerar os
eventos apresentados no Guideline for Quantitative Risk Assessment − Part two:
Transport − Purple Book (TNO, 2005) para o transporte ferroviário.
Para o TNO (2005), dois eventos devem ser estudados no transporte ferroviário;
são eles: descarrilamento e colisão. Porém, deve-se distinguir na identificação de
perigos a via permanente e os pátios de manobra/pátios de descarga, uma vez que a
estimativa de frequência dos acidentes é diferente em cada uma dessas instalações.
A APP deve ainda considerar a magnitude do vazamento. O TNO (2005),
especificada para perda de contenção no transporte ferroviário furo de 3” e ruptura
catastrófica do vagão.
Portanto, para a validação do modelo conceitual, será aplicada a APP para os
seguintes cenários acidentais:
a) colisão/ descarrilamento causando ruptura do vagão transportando produto
perigoso (gasolina, cloro, amônia); e
b) colisão/ descarrilamento causando vazamento de produto perigoso (gasolina,
cloro, amônia) por um furo de 3” no costado do vagão.
A APP será aplicada a título de exemplo considerando separadamente a via
permanente e os pátios de manobras/ descarga.
Para realizar a avaliação qualitativa dos cenários serão utilizadas as categorias
de frequência modificadas a partir de Camacho (2004), enquanto a categoria de
severidade será utilizada a proposta na Norma CETESB P4.261 (2003) mostrada no
Quadro 2.
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Em função do tipo de empreendimento não permitir uma análise detalhada da
frequência, como ocorre em instalações industriais, e por se tratar de uma análise
qualitativa, sugere-se a utilização de quatro categorias de frequência. Sendo assim,
a partir da proposta por Camacho (2004), foi eliminada a categoria referente à
denominação “extremamente remoto” e foi ampliada a faixa de frequência da
denominação “improvável” de 10-2 a 10-3 para 10-2 a 10-4, conforme mostrado no
Quadro 22.
Faixa de
frequência (/ano)

Categoria

Denominação

A

Remota

B

Improvável

10-2 a 10-4

Pouco provável de ocorrer durante
a vida útil da instalação

C

Provável

10-1 a 10-2

Provável de ocorrer durante a vida
útil da instalação

D

Frequente

> 10-1

Esperado ocorrer várias vezes
durante a vida útil da instalação

-4

< 10

Descrição
Não esperado ocorrer durante a
vida útil da instalação

Quadro 22 − Categorias de frequência
Fonte: Modificado de Camacho (2004)

Com base nessa categorização, é possível classificar o risco conforme matriz de
risco e decisão elaborada pelo autor a partir da proposta de outros autores,
mostradas nos Quadros 23 e 24. A matriz sugerida busca simplificar a proposta
original e apresenta apenas três níveis de riscos, ao invés de 5.
Estudos anteriores demonstram que uma matriz com 5 níveis de risco é
normalmente aplicada em empreendimentos industriais devido a complexidade dos
sistemas estudados, o que possibilita determinar diferentes níveis de risco para os
cenários acidentais identificados. Os cenários acidentais decorrentes do transporte
ferroviário de produtos perigosos não possibilitam tal diferenciação, pois estão
associados basicamente aos cenários de vazamento de produto devido a furo ou
ruptura do vagão em decorrência de colisão ou descarrilamento. Portanto, optou-se
por utilizar uma matriz com 3 níveis de risco.
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FREQUÊNCIA

S
E
V
E
R
I
D
A
D
E

Remota - A

Improvável - B

Provável - C

Frequente - D

Desprezível - I

1

1

2

2

Marginal - II

1

2

2

2

Crítica - III

2

2

2

3

Catastrófica - IV

2

2

3

3

Quadro 23 − Matriz de risco
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Camacho (2004)
Risco

Critério de aceitação

1

Aceitável

Aceitável sem revisões

2

Moderado

Aceitável sob controle. Deverão ser adotadas
medidas controle e proteção, com revisões
periódicas

3

Grave

Inaceitável

Quadro 24 − Matriz para tomada de decisão
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Department of Defense United States of America
(2000), YOGUI (2008).

Considerando essa proposta, elaborou-se um modelo de planilha de APP
conforme apresentada na Figura 17.

Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado:
Perigo

Causas

Sistema:
Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de risco

Recomendações para
o cenário acidental

Recomendações para
a gestão do risco

Figura 17 − Modelo de planilha APP
Fonte: Elaborado pelo autor
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As planilhas da APP dos cenários sugeridos para empreendimentos ferroviários
foram elaboradas considerando os seguintes aspectos:
a) perigo: evento indesejado identificado em processo analisado, definido de
acordo com as características intrínsecas do material, condição ou atividade
com potencial de causar danos às pessoas, ao patrimônio e ou ao meio
ambiente;
b) causas: possíveis causas associadas a um determinado perigo, relativas à
existência de falhas em equipamentos e ou sistemas, falhas humanas, entre
outras. As causas consideradas no transporte ferroviário são:
ba) descarrilamento devido a: movimento de massa; processo erosivo;
alagamento; falha nos componentes da superestrutura; falha de
comunicação entre CCO e operador; falha do material rodante
(locomotiva, vagões); falha de sistema de segurança da via e do material
rodante; queda de passagem superior (pontes, passarelas); passagem
de nível danificada; falha de conservação da via; falha operacional; ação
de terceiros; excesso de velocidade; obstáculo na via; tombamento do
vagão/ locomotiva; e
bb) colisão devido a: sinalização inadequada, insuficiente ou com baixa
visibilidade;

falha

de

comunicação

entre

CCO

e

operador;

descumprimento de restrições; falha de sistema de segurança da via e do
material rodante; falha operacional; ação de terceiros; obstáculo na via;
c) modo de detecção: formas de detecção do evento acidental;
d) consequência: possíveis consequências derivadas de um determinado
perigo;
e) efeito físico: possíveis efeitos decorrentes das características físicoquímicas do produto liberado;
f) escalonamento acidental: danos ocasionados em função dos efeitos físicos;
g) categoria de frequência: graduação qualitativa da frequência de ocorrência
do perigo, de acordo com as categorias apresentada no Quadro 22;
h) categoria de severidade: graduação qualitativa do efeito associado ao
cenário acidental, de acordo com a classificação apresentada no Quadro 2;
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i) classe de risco: análise qualitativa do risco obtida a partir da matriz de riscos
(Quadro 23) para cada cenário acidental;
j) recomendações: recomendações identificadas para o gerenciamento dos
riscos.
Com base no exposto, os Quadros 25 a 36 mostram as planilhas de APP
preenchidas para Via Permanente e os Quadros 37 a 48 para o Pátio de manobras/
descarga.

Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

D

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de cloro

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.
Furo de 3” no
costado do
vagão.

Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

D

D

D

D

II

III

III

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras e traçar estratégia
de comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;

Quadro 25 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

C

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de cloro

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.

C

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras e traçar estratégia
de comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes

Ruptura do
vagão.
Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

C

C

C

IV

IV

IV

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;

Quadro 26 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

D

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de cloro

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.
Furo de 3” no
costado do
vagão.

Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

D

D

D

D

II

III

III

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras e traçar estratégia
de comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 27 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

C

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de cloro

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.

C

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Ruptura do
vagão.
Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

C

C

C

IV

IV

IV

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 28 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Contaminação da
água.

D

II

2

Contaminação do
solo.

D

II

2

Danos a fauna.

D

II

2

Incêndio em
vegetação.

D

II

2

Incêndio em
residências,
hospital, escola.
Danos a população
do entorno

D

II

2

Danos a fauna.

D

III

3

Incêndio em
vegetação.

D

III

3

Incêndio em
residências,
hospital, escola.
Danos a população
do entorno

D

III

3

Recomendações para o cenário
acidental
- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação
em caso de contaminação de
corpos d’água que possuam
captação ou uso para irrigação,
para consumo humano ou animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Quadro 29 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
104

Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Formação
de nuvem
inflamável
seguida de
incêndio
com
possibilidad
e de
confinamen
to (flashfire/
VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Contaminação da
água.

C

III

2

Contaminação do
solo.

C

III

2

Danos a fauna.

C

III

2

Incêndio em
vegetação.

C

III

2

Incêndio em
residências,
hospital, escola.
Danos a população
do entorno.

C

III

2

Danos a fauna.

C

IV

3

Incêndio em
vegetação.

C

IV

3

Incêndio em
residências,
hospital, escola.
Danos a população
do entorno.

C

IV

3

Recomendações para o cenário
acidental
- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação
em caso de contaminação de
corpos d’água que possuam
captação ou uso para irrigação,
para consumo humano ou animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Quadro 30 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Contaminação da
água.

D

II

2

Contaminação do solo.

D

II

2

Danos a fauna.

D

II

2

Incêndio em
vegetação.

D

II

2

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

D

II

2

Danos a fauna.

D

III

3

Incêndio em
vegetação.

D

III

3

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

D

III

3

Recomendações para o cenário
acidental
- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação
em caso de contaminação de
corpos d’água que possuam
captação ou uso para irrigação,
para consumo humano ou animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Quadro 31 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Contaminação da
água.

C

III

2

Contaminação do solo.

C

III

2

Danos a fauna.

C

III

2

Incêndio em
vegetação.

C

III

2

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

C

III

2

Danos a fauna.

C

IV

3

Incêndio em
vegetação.

C

IV

3

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

C

IV

3

Recomendações para o cenário
acidental
- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação em
caso de contaminação de corpos
d’água que possuam captação ou
uso para irrigação, para consumo
humano ou animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e evacuação
em caso de acidentes.
- Elaborar levantamento de fauna
local;
- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora
local;
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e evacuação
em caso de acidentes.

Quadro 32 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

D

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de amônia

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.
Furo de 3” no
costado do
vagão.

Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

D

D

D

D

II

III

III

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras e traçar estratégia
de comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 33 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

C

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de amônia

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.

C

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras e traçar estratégia
de comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Ruptura do
vagão.
Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

C

C

C

IV

IV

IV

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 34 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

D

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de amônia

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.
Furo de 3” no
costado do
vagão.

Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

D

D

D

D

II

III

III

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras e traçar estratégia
de comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 35 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Via Permanente

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

C

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de amônia

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.

C

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

3

- Elaborar levantamento de
fauna local;
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas em caso de
vazamento.

3

- Elaborar levantamento de
flora local;
- Prever remoção e
reposição da flora em caso
de contaminação.

3

- Identificar populações
lindeiras e traçar estratégia
de comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Ruptura do
vagão.
Intoxicação de fauna
local.

Formação de
nuvem tóxica.

Danos a flora.

Intoxicação de
pessoas.

C

C

C

IV

IV

IV

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da faixa
de servidão quanto a
movimentação de
solo e invasões;
- Sinalizar passagens
de nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 36 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

B

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de cloro

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Contaminação do
solo.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

B

B

II

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;

Quadro 37 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

A

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de cloro

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.

Ruptura do
vagão.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

A

A

III

IV

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;

Quadro 38 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

B

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de cloro

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Contaminação do
solo.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

B

B

II

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;

Quadro 39 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

A

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de cloro

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Contaminação do
solo.

Ruptura do
vagão.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

A

A

III

IV

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;

Quadro 40 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o cenário
acidental
- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação
em caso de contaminação de
corpos d’água que possuam
captação ou uso para irrigação,
para consumo humano ou animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.

Contaminação da
água.

B

II

2

Contaminação do solo.

B

II

2

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno

B

II

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

B

III

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Vazamento
de líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Escalonamento
acidental

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 41 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Contaminação da
água.

A

III

2

Contaminação do solo.

A

III

2

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

A

A

III

IV

Recomendações para o cenário
acidental
- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação
em caso de contaminação de
corpos d’água que possuam
captação ou uso para irrigação,
para consumo humano ou animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 42 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o cenário
acidental

Contaminação da
água.

B

II

2

- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação
em caso de contaminação de
corpos d’água que possuam
captação ou uso para irrigação,
para consumo humano ou animal.

Contaminação do solo.

B

II

2

- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno

B

II

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

B

III

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 43 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Contaminação da
água.

A

III

2

Contaminação do solo.

A

III

2

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Incêndio em
residências, hospital,
escola.
Danos a população do
entorno.

A

A

III

IV

Recomendações para o cenário
acidental
- Identificar e mapear todos os
corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de comunicação
em caso de contaminação de
corpos d’água que possuam
captação ou uso para irrigação,
para consumo humano ou animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

2

- Identificar populações lindeiras,
industrias e traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 44 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

B

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de amônia

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Contaminação do
solo.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

B

B

II

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 45 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

A

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de amônia

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Contaminação do
solo.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

A

A

III

IV

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 46 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

B

Cat.
sev.

II

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Pequeno
vazamento
de amônia

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Contaminação do
solo.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

B

B

II

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 47 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema: Pátio de manobras/ descarga

Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos
físicos

Escalonamento
acidental

Contaminação da
água.

Cat.
freq.

A

Cat.
sev.

III

Classe
de risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Identificar e mapear todos
os corpos d’água, incluindo
captações;
- Prever plano de
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam
captação ou uso para
irrigação, para consumo
humano ou animal.

Liberação de
fase líquida.

Grande
vazamento
de amônia

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Contaminação do
solo.

Formação de
nuvem tóxica.

Intoxicação de
pessoas.

A

A

III

IV

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos
e remediação de áreas
contaminadas.

2

- Identificar populações
lindeiras, industrias e traçar
estratégia de comunicação
de risco e evacuação em
caso de acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da via
permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência.

Quadro 48 − Análise Preliminar de Perigos – Pátio de manobras/descarga
Fonte: Elaborado pelo autor
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A aplicação da Análise Preliminar de Perigos identificou 24 tipos de perigos: 12
em Via Permanente e 12 em Pátio de manobras/descarga. Os perigos identificados
estão associados à liberação de produtos perigosos transportados resultante de
grandes liberações (ruptura) e pequenas liberações (furo).
Para cada tipo de perigo, foi atribuída a categoria de frequência de acordo com o
critério apresentado no Quadro 22. As frequências obtidas para via permanente
consideram que os perigos são prováveis ou frequentes, respectivamente para grande
e pequeno vazamento. Já para o Pátio de manobras/ descarga, as frequências foram
improvável para grande vazamento e provável para pequeno vazamento.
Os efeitos físicos foram detalhados em função das características dos produtos
(tóxicos e inflamável) e o escalonamento acidental apresentado sugeriu danos aos
possíveis ambientes afetados em um acidente ferroviário.
Os cenários acidentais foram classificados em termos de severidade, de acordo
com o critério apresentado no Quadro 2. A classificação obteve cenários marginais,
críticos e catastróficos.
O cruzamento da frequência com a severidade dos cenários proporcionou a
classificação do risco para cada cenário identificado. Essa classificação obteve para
via permanente:
a) eventos com liberação de cloro: 8 cenários com classe de risco moderada,
que estão associados à contaminação de solo e água em função de pequenos
vazamentos; 12 cenários com classe de risco grave, que foram atribuídos aos
grandes vazamentos e aos eventos de intoxicação da fauna e de pessoas,
bem como danos à flora;
b) eventos com liberação de gasolina: 20 cenários com classe de risco
moderada, que estão associados à contaminação de solo e água, ignição do
líquido vazado; 12 cenários com classe de risco grave, que foram atribuídos
aos eventos relacionados à formação de nuvem inflamável seguida de
incêndio; e
c) eventos com liberação de amônia: 8 cenários com classe de risco
moderada, que estão associados à contaminação de solo e água em função
de pequenos vazamentos; 12 cenários com classe de risco grave, que foram
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atribuídos aos grandes vazamentos e aos eventos de intoxicação da fauna e
de pessoas, bem como danos à flora.
A classificação do risco para os Pátios de manobras/descarga obteve para
todos os cenários classe de risco moderada, apesar de haver diferenças nas
categorias de frequência e severidade. O cruzamento na matriz obteve a mesma
classificação de risco para todos os cenários.
Com base na classificação do risco apresentada para cenários acidentais
identificados, é possível priorizar as recomendações elencadas tanto para o cenário
acidental específico como para a gestão de risco do empreendimento. De maneira
geral, as recomendações buscam prevenir e minimizar os impactos causados pelos
acidentes. Por essa razão, devem constar do Programa de Gerenciamento de Risco
da instalação.
As recomendações para a gestão de risco do empreendimento são de caráter
contínuo e não devem seguir sistema de priorização, pois sua implementação estão
diretamente relacionadas a redução da probabilidade de ocorrência do evento. No
entanto, com base na matriz de decisão (Quadro 24), deve ser estabelecida a
priorização para implementação das recomendações específicas, ou seja, cenários
classificados

como

graves

devem

ter

prioridade

na

implementação

das

recomendações, já que se tratam de cenários inaceitáveis. Os cenários classificados
como moderados devem ter suas recomendações implementadas uma vez que são
aceitáveis sob controle.
No Quadro 49, foi estabelecida a priorização das recomendações elencadas
para Via Permanente em P.1, para ações imediatas, e P.2, para ações secundárias.
Recomendações para o cenário acidental
- Identificar e mapear todos os corpos d’água, incluindo captações.
- Prever plano de comunicação em caso de contaminação de corpos d’água
que possuam captação ou uso para irrigação, para consumo humano ou
animal.
- Prever plano para contenção de vazamentos e remediação de áreas
contaminadas.
- Elaborar levantamento de fauna local.
- Prever meios para recolhimento de fauna de áreas afetadas.
- Elaborar levantamento de flora local.
- Prever remoção e reposição da flora em caso de contaminação.

Prioridade
P.1
P.1
P.2
P.2
P.2
P.2
P.2
(continua)

126

(conclusão)
Recomendações para o cenário acidental
- Identificar populações lindeiras e traçar estratégia de comunicação de
risco e evacuação em caso de acidentes
- Prever meios de combate a incêndio e reposição da flora.
Quadro 49 − Priorização das recomendações para a Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor

Prioridade
P.2
P.2

Seguindo o mesmo critério da Via Permanente, as recomendações identificadas
para os Pátios de manobra/ descarga foram priorizadas como P.1 em função da
classe de risco ser moderada para todos os cenários.
As recomendações aqui citadas são de caráter genérico, sendo que, para um
empreendimento que é objeto de análise verdadeiro, poderão se diferenciar e serem
específicas.
A partir da severidade, é possível extrair os cenários acidentais que deverão ser
considerados na análise quantitativa de risco, conforme preconizado na Norma
CETESB P 4.261 (2003).
Vale ressaltar que por se tratar de uma análise qualitativa não foi possível
estabelecer diferenças de severidade para as substâncias cloro e amônia, tanto na
análise elaborada para a Via Permanente como para os Pátios de manobras/
descarga. Isto somente é possível avaliar em uma análise quantitativa, ficando como
sugestão para futuras pesquisas.
Destaca-se ainda que a análise feita para os Pátios de descarga considerou
apenas as operações ferroviárias realizadas para manobra e posicionamento para
operação de carga/descarga, pois se entende que essa operação não é
responsabilidade da empresa concessionária da ferrovia. Dessa forma, sugere-se que
tais operações sejam também analisadas em trabalhos futuros.
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6.

APLICAÇÃO DO MODELO
Para validação do modelo proposto, foi aplicada a APP para um trecho da Malha

Sul da América Latina Logística − ALL (SILVA, 2010). O mapeamento realizado
utilizou um trecho de 103 km que foi subdividido em seis segmentos ou trechos,
entre os municípios de Corupá e São Francisco do Sul, no Estado de Santa
Catarina. O trecho escolhido para a aplicação do modelo refere-se ao trecho 3 do
referido trabalho, entre os km 28 e 49, abrangendo os municípios de Joinville e
Araquari.
Segundo as categorias de uso de solo apresentadas no item 5.1.2, o trecho
selecionado possui uso e ocupação do solo caracterizados por área urbana
consolidada, área industrial, área de cobertura vegetal natural e pastagens.
Para caracterização do empreendimento e da região, o autor cruzou dados
primários e secundários. Os dados primários foram obtidos a partir de levantamento
de campo realizado para a concessionária por empresa especializada. O autor
destaca ainda que tal levantamento foi realizado para o desenvolvimento de
diferentes estudos ambientais. Por isso, os dados apresentados foram compilados
para outra finalidade, contudo, são compatíveis com as necessidades do estudo
elaborado. Os dados secundários foram obtidos a partir de fontes oficias. Para
definição dos indicadores, foram utilizadas também imagens orbitais, bases
cartográficas e informações da ALL.
Silva (2010), utilizou-se desses dados para definir indicadores e elaborar a
análise de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica que identificou para o trecho
em questão os seguintes indicadores: atividade agropastoril; recurso biológico
(existência de espécie em extinção); área com cobertura vegetal natural (mata
atlântica, mata ciliar); ambientes fluviais (vegetação alagada, várzea, macrófitas
aquáticas); solo argiloso.
A planilha de levantamento de campo apresentada por Silva (2010) foi utilizada
como base para a validação do modelo. Na planilha as coordenadas foram
apresentadas em graus decimais, portanto os valores de latitude e longitude estão
negativos. As coordenadas apresentadas para as áreas institucionais próximo
ferrovia têm como referencia a própria ferrovia e não sua distribuição espacial.
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Os Quadros 50 e 51 apresentam um resumo dos dados obtidos no levantamento
de campo realizado para o trecho, sendo que os aspectos listados estão
relacionados à existência de pontos de erosão, corpos d’água, obras de arte (pontes
e viadutos) e passagens de nível.
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Coordenada inicial

Coordenada final

km

km

Lat.

Long.

Lat.

Long.

inicial

final

Aglomerado urbano

-26,35326885

-48,87764124

-26,3670093

-48,78252441

46+350

-

-

Aglomerado urbano

-26,3495047

-48,79894976

-

-

34

-

-

Rio

-26,3585445

-48,88366423

-

-

47+300

-

Dimensão: 15-20m

Córrego

-26,35237299

-4,88773053

-

-

46+300

-

Dimensão: 1m

Córrego

-26,34958173

-48,87731728

-

-

45+970

-

Dimensão: 1m

Córrego

-26,34559924

-48,87732717

-

-

45+550

-

Dimensão: 1m

Riacho

-26,32392925

-48,84013139

-

-

39+700

-

Dimensão: 5m

Rio Itaúmirim

-26,33913327

-48,82524244

-

-

37+350

-

Dimensão: 6m

Riacho

-26,34990636

-48,81129127

-

-

35+200

-

Dimensão: 4m

Córrego

-26,35096307

-48,80696386

-

-

34+750

-

Dimensão: 2m

Córrego

-26,37187751

-48,77924784

-

-

30+600

-

Dimensão: 1m

Riacho

-26,37626812

-48,77706989

-

-

30+040

-

Dimensão: 3m

Córrego

-26,38073375

-48,7705336

-

-

29+150

-

Dimensão: 1m

Descrição do aspecto

Obs.

Processo erosivo − erosão laminar

-26,35222446

-48,79564812

-

-

33+480

-

Altura - 3m

Processo erosivo − erosão em sulcos

-26,36382678

-48,78338926

-

-

31+600

-

Altura - 5m

Ponte

-26,3585445

-48,88366423

-

-

47+300

-

Estado de conservação: Ruim

Ponte

-26,34559924

-48,87732717

-

-

45+550

-

Estado de conservação: Ruim

Viaduto

-26,32752609

-48,86464217

-

-

42+140

-

Estado de conservação: Bom

Ponte

-26,32392925

-48,84013139

-

-

-

-

Estado de conservação: Ruim

(continua)
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(continuação)
Coordenada inicial

Coordenada final

km

km

Lat.

Long.

Lat.

Long.

inicial

final

Ponte

-26,33913327

-48,82524244

-

-

37+350

-

Estado de conservação: Ruim

Ponte

-26,35096307

-48,80696386

-

-

-

-

Estado de conservação: Ruim

Área sensível

-2636158939

-4888824360

-26,36158939

-48,8882436

47+770

-

-

Posto de saúde

-2635042788

-4887728116

-26,35042788

-48,87728116

-

-

-

Igreja

-2635042788

-4887728116

-26,35042788

-48,87728116

-

-

-

Escola

-2633221032

-4887475024

-26,33221032

-48,87475024

43+600

-

-

Delegacia de polícia

-2633221032

-4887475024

-26,33221032

-48,87475024

43+600

-

-

Igreja

-2633150607

-4887162538

-26,33150607

-48,87162538

43+250

-

-

Comércio

-2633091792

-4886778723

-26,33091792

-48,86778723

42+950

-

-

Posto de combustível

-2632977689

-4886569141

-26,32977689

-48,86569141

42+700

-

-

Museu

-2632183839

-4884684647

-26,32183839

-48,84684647

40+200

-

-

Posto de combustível

-2633423019

-4883127146

-26,33423019

-48,83127146

38+200

-

-

Escola

-2633983743

-4882415758

-26,33983743

-48,82415758

37+200

-

-

Escola

-2634041017

-4881661411

-26,34041017

-48,81661411

36+500

-

-

Posto de saúde

-2634041017

-4881661411

-26,34041017

-48,81661411

36+500

-

-

Terminal de ônibus

-2634052793

-4881585664

-26,34052793

-48,81585664

36+350

-

-

Área sensível

-2635077791

-4880741992

-26,35077791

-48,80741992

34+800

-

-

Área sensível

-2635845833

-4878674780

-26,35845833

-48,7867478

32+300

-

-

Criação de animais

-2635845833

-4878674780

-26,35845833

-48,7867478

32+300

-

-

Área sensível

-2636146761

-4878497880

-26,36146761

-48,7849788

-

-

-

Descrição do aspecto

Obs.

(continua)

131

(conclusão)
Coordenada inicial

Coordenada final

km

km

Lat.

Long.

Lat.

Long.

inicial

final

Criação de animais

-2636146761

-4878497880

-26,36146761

-48,7849788

-

-

-

Mineração

-2636320392

-4878367047

-26,36320392

-48,78367047

31+700

-

-

Criação de animais

-2637572707

-4877789576

-26,37572707

-48,77789576

30+150

-

-

Residência

-2637644414

-4877653236

-26,37644414

-48,77653236

30

-

-

Área sensível

-2637974485

-4877281272

-26,37974485

-48,77281272

29+440

-

-

Descrição do aspecto

Obs.

Quadro 50 − Planilha de levantamento de campo
Fonte: Modificado de SILVA (2010)

Lat.

Long.

Km

Tipo de
pavimento

Volume de tráfego

Presença do
sistema de
controle

Tipo do sistema
de controle

Estado de
conservação do
sistema de controle

-26,33150607

-48,87162538

-

Estrada de Terra

Médio – Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,33091792

-48,86778723

42+990

Asfalto

Médio – Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,32977689

-48,86569141

-

Estrada de Terra

Médio – Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,32919661

-48,86505062

-

Estrada de Terra

Médio – Área Urbana

Ausente

Ausente

-

-26,32576531

-48,85842606

-

Estrada de Terra

Médio – Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,32428842

-48,85487088

41+250

Asfalto

Médio – Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,32272444

-48,85315494

41+100

Asfalto

Grande – Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,3221776

-48,85254054

-

Asfalto

Grande – Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,32241439

-48,84497168

40+100

Asfalto

Grande – Área Urbana

Presente

Placas e Sinaleiro

Bom

(continua)
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(conclusão)
Lat.

Long.

Km

Tipo de
pavimento

Volume de tráfego

Presença do
sistema de
controle

Tipo do sistema
de controle

Estado de
conservação do
sistema de controle

-26,32319248

-48,84232116

39+900

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,32488999

-48,8387731

39+500

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,3265584

-48,8376837

-

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,32924363

-48,83561421

38+900

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,33379743

-48,8319452

-

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,33423019

-48,83127146

-

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas e Sinaleiro

Bom

-26,33786785

-48,82661942

37+550

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,33983743

-48,82415758

37+200

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,34021068

-48,81956396

36+750

Estrada de Terra

Médio - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,34052793

-48,81585664

-

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas e Sinaleiro

Bom

-26,35083047

-48,7965527

-

Asfalto

Grande - Área Urbana

Presente

Placas

Bom

-26,35555962

-48,79174509

-

Estrada de Terra

Pequeno - Área Rural

Presente

Placas

Bom

-26,36196985

-48,7844867

-

Estrada de Terra

Pequeno - Área Rural

Presente

Placas

Bom

-26,36320392

-48,78367047

-

Estrada de Terra

Pequeno - Área Rural

Presente

Placas

Bom

-26,3670093

-48,78252441

-

Estrada de Terra

Pequeno - Área Rural

Presente

Placas

Bom

-26,37572707

-48,77789576

-

Estrada de Terra

Pequeno - Área Rural

Presente

Placas

Bom

-26,37644414

-48,77653236

-

Estrada de Terra

Pequeno - Área Rural

Presente

Placas

Bom

-26,37722081

-48,77465506

-

Estrada de Terra

Pequeno - Área Rural

Presente

Placas

Bom

Quadro 51 − Planilha de levantamento de campo – Passagem de nível
Fonte: Modificado de SILVA (2010)
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Os corpos d’água existentes ao longo do trecho não possuem captação para
sistemas públicos de tratamento e abastecimento de água.
Segundo Silva (2010), foram transportados na ferrovia em questão, no ano de
2008, os produtos álcool anidro, álcool hidratado, gasolina, óleo combustível e óleo
diesel. Para o presente trabalho, foi elaborada a APP considerando o cenário de
vazamento de gasolina como sendo representativo das demais substâncias, uma
vez que apresenta um menor ponto de fulgor.
As substâncias tóxicas consideradas anteriormente não serão aplicadas no
modelo, pois não existe o transporte delas na ferrovia na ALL.
Os sistemas de segurança da ALL para a ferrovia contam com sensor de
temperatura de trilho e roda, sensor de descarrilamento, contratrilho, AMV −
Aparelho de Mudança de Via, monitoramento de chuva, rastreamento do
posicionamento de trens (GPS), sinalização de ocupação de trecho, dispositivo
homem-morto na locomotiva, dispositivo anticorte de engates e EOT − End of Train.
A ALL possui sistema de supervisão e controle monitorado pelo Centro de
Controle Operacional. Os eventos acidentais podem ser detectados, por exemplo,
por meio de ruptura de sensor de descarrilamento, ruptura da composição (sensor
EOT), rastreamento do posicionamento de trens.
Com base nas informações obtidas a partir da pesquisa de Silva (2010) e nas
Figuras 18 a 23, que apresentam trecho dos km 28 ao 49 da Malha Sul da ALL e
áreas institucionais próximas ao trecho da ferrovia, a planilha APP foi aplicada
conforme mostram os Quadros 52 a 63.
Vale ressaltar que para elaboração das Figuras não foi possível obter a escala
recomendada pela CETESB, que é de 1:10.000, devido a qualidade da imagem
obtida para a ferrovia. Além disso, as áreas institucionais apresentadas foram
distribuídas espacialmente de acordo com a base cartográfica do IBGE.
Para a aplicação da APP, o trecho estudado foi subdividido em três partes com o
objetivo de selecionar subtrechos homogêneos do traçado, ou seja, trechos que
possuam as mesmas características de uso do solo. Dessa forma, os trechos
estudados na APP foram do km 28 ao 32; do km 32 ao 46+350; do 46+350 km ao
49.
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Objeto: Trecho São Francisco do Sul - Mafra
Concessionária: ALL - América Latina Logística S.A.
Sistema de Projeção: UTM
Escala: 1/30.000
Software: ArcGIS 10
Fonte: INPE - Imagem Landsat 7 fusionada com banda
pancromática de 09/02/2002.
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FIGURA 18 - Trecho dos km 28 ao 49 da Malha Sul da ALL
Elaborado pelo autor.

2.000

ge

m

m
ge

#! Pa! Passa
( !
(
40 P
!
(
PN

PN

PN
PN

PN

el
de

N

ív

s
Pa

PT

!
(
!
(
PN

PN

L

el

sa

m
ge

ss
Pa

a

de

N

m
ge

39

! Pas

ív

de

sa

el
N

ív

el

m
ge

de

N

ív

el

!
(
PN

Pa

a
ss

ge

m

de

N

ív

el

Trecho dos km 28 ao 49 da Malha Sul da ALL

!
(!
( !38
!
(
PN

ss
Pa

ag

em

Po
nt
e

PN
PN

!
(!
(
PT
P

PN

de

s
Pa

N

ív

g
sa

48°55'0"W

el

em

de

N

ív

37

!

!
(
PN

el

s
Pa

s

e
ag

m

de

!
(

N

ív

el

ss
Pa

ag

em

de

N

ív

el

PN

36

ia

35

!

34

Po
nt
e

!
(
P

R

o
ch

!
(P
PT

g
! AP A

!
(

m
lo

er

a

do

Pa

ba
ur

a
ss

ge

!
( Proc
!
(P
PN

no

m

e

26°25'0"S

!

7.083.000

48°50'0"W

48°45'0"W
26°15'0"S

!
(
PN

a
ss

ív

26°20'0"S

PN

PN

g

!
(
41
!
(!
PN
PN

ag

de

N

de

o
ss

N

er

e
ív

o

l

v
si

o

–

os
er

ão

l

am

33

!
(
PN

s
Pa

ar

L
48°55'0"W

N

!

in

sa

m
ge

ív

26°25'0"S

!
(
a
(
ss
(!
43 !
Pa
(
!
( !!
m
ge

!
(

Pa

a
ss

N

ss
Pa

el

26°15'0"S

N
to e
l
du m!d
e
a
ív
Vi ge 42
N
a
V ss
de
Pa

l

de

l

ív

721.000

26°20'0"S

e
ív

em

e
ív

em

de

N

718.000

Po
nt
e

7.086.000

715.000

48°50'0"W

48°45'0"W

el

Legenda:
de
!

#
#
P
!
(

Km
Estações
el
Sede Municipal
ív
de

N

el

!
(
!
(
!
(
V
!
(
AP

Aglomerado urbano

PN

Passagem de Nível

PT

Ponte

ív
Pontos Notáveis
Viaduto
32 agem de N
Ferrovia
!
ss
em
Pa sag
s
el
PN
ív
Pa São Francisco
Objeto: Trecho
do Sul - Mafra
N
e
PN
Concessionária:
ALL m- dAmérica Latina Logística
P
e
Sistema de Projeção:
ag UTM
s
Escala: 1/30.000Pas

!
(
!
(
!
(

S.A.

Software: ArcGIS
10
PN
31 Landsat 7 fusionada com banda
Fonte: INPE - Imagem
!
pancromática de 09/02/2002.
o

7.080.000

!
(

0

FIGURA 19 - Trecho dos km 28 ao 49 da Malha Sul da ALL
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FIGURA 20 - Trecho dos km 28 ao 49 da Malha Sul da ALL
Elaborado pelo autor.
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FIGURA 21 - Áreas institucionais próximas ao trecho da ferrovia
Elaborado pelo autor.
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 28 ao 32
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Sistema: Via Permanente
Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o
cenário acidental
- Elaborar estudo de dispersão
em corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam uso para
irrigação ou consumo animal.
- Prever plano para contenção
de vazamentos e remediação
de áreas contaminadas.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Elaborar análise quantitativa
de risco incluindo
mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Contaminação de
riachos, córregos
sem denominação

D

Contaminação do
solo argiloso.

D

II

2

Danos a fauna.

D

III

3

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

Incêndio em
residência.
Danos a
população do
entorno

D

III

3

Danos a fauna.

D

III

3

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências.
Danos a
população do
entorno.

D

III

3

- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

II

2

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 52 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 28 ao 32
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Sistema: Via Permanente
Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Contaminação de
riachos, córregos
sem
denominação.

C

Contaminação do
solo argiloso.

C

III

2

Danos a fauna.

C

IV

3

Incêndio em área
sensível.

C

IV

3

III

2

Incêndio em
residências.
Danos a
população do
entorno

C

IV

3

Danos a fauna.

C

IV

3

C

IV

3

C

IV

3

Incêndio em área
sensível.
Incêndio em
residências.
Danos a
população do
entorno.

Recomendações para o
cenário acidental
- Elaborar estudo de dispersão
em corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam uso para
irrigação ou consumo animal.
- Prever plano para contenção
de vazamentos e remediação
de áreas contaminadas.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Elaborar análise quantitativa
de risco incluindo
mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Quadro 53 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 28 ao 32
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Sistema: Via Permanente
Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o cenário
acidental
- Elaborar estudo de dispersão em
corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos d’água que
possuam uso para irrigação ou
consumo animal.
- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de áreas
contaminadas.

Contaminação de
riachos, córregos sem
denominação.

D

II

2

Contaminação do solo
argiloso.

D

II

2

Danos a fauna.

D

III

3

- Prever meios para recolhimento de
fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências.
Danos a população do
entorno

D

III

3

- Elaborar análise quantitativa de
risco incluindo mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de comunicação
de risco e evacuação em caso de
acidentes.

Danos a fauna.

D

III

3

- Prever meios para recolhimento de
fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências.
Danos a população do
entorno.

D

III

3

- Traçar estratégia de comunicação
de risco e evacuação em caso de
acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 54 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 28 ao 32
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o cenário
acidental

2

- Elaborar estudo de dispersão em
corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos d’água que
possuam uso para irrigação ou
consumo animal.

Contaminação de
riachos, córregos sem
denominação.

C

Contaminação do solo
argiloso.

C

III

2

- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de áreas
contaminadas.

Danos a fauna.

C

IV

3

- Prever meios para recolhimento de
fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

IV

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

III

Incêndio em
residência.
Danos a população do
entorno

C

IV

3

- Elaborar análise quantitativa de
risco incluindo mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de comunicação
de risco e evacuação em caso de
acidentes.

Danos a fauna.

C

IV

3

- Prever meios para recolhimento de
fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

IV

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências, posto de
saúde, igreja.
Danos a população do
entorno.

C

IV

3

- Traçar estratégia de comunicação
de risco e evacuação em caso de
acidentes.

recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 55 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 32 ao 46+350
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Elaborar estudo de dispersão
em corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam uso para
irrigação ou consumo animal.

Contaminação de rio,
riachos, córregos sem
denominação e Rio
Itaúmirim

D

Contaminação do solo
argiloso.

D

II

2

Danos a fauna.

D

III

3

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

Incêndio em
residências, comercio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

D

III

3

Danos a fauna.

D

III

3

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências, comércio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

D

III

3

- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

II

- Prever plano para contenção
de vazamentos e remediação
de áreas contaminadas.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Elaborar análise quantitativa
de risco incluindo
mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminálas quando
possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento
de Riscos e
Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 56 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 32 ao 46+350
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Elaborar estudo de dispersão
em corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam uso para
irrigação ou consumo animal.

Contaminação de rio,
riachos, córregos sem
denominação e Rio
Itaúmirim.

C

Contaminação do solo
argiloso.

C

III

2

Danos a fauna.

C

IV

3

Incêndio em área
sensível.

C

IV

3

III

Incêndio em
residências, comercio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

C

IV

3

Danos a fauna.

C

IV

3

C

IV

3

C

IV

3

Incêndio em área
sensível.
Incêndio em
residências, comércio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

- Prever plano para contenção
de vazamentos e remediação
de áreas contaminadas.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.
- Elaborar análise quantitativa
de risco incluindo
mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.
- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.
- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Quadro 57 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 32 ao 46+350
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Sistema: Via Permanente

Efeitos
físicos

Vazamento
de líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido
vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/
VCE)

Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o cenário
acidental

2

- Elaborar estudo de dispersão em
corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos d’água que
possuam uso para irrigação ou
consumo animal.

Contaminação de rio,
riachos, córregos sem
denominação e Rio
Itaúmirim.

D

Contaminação do solo
argiloso.

D

II

2

- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de áreas
contaminadas.

Danos a fauna.

D

III

3

- Prever meios para recolhimento de
fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

II

Incêndio em
residências, comercio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

D

III

3

- Elaborar análise quantitativa de
risco incluindo mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de comunicação
de risco e evacuação em caso de
acidentes.

Danos a fauna.

D

III

3

- Prever meios para recolhimento de
fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

D

III

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências, comércio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

D

III

3

- Traçar estratégia de comunicação
de risco e evacuação em caso de
acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 58 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 32 ao 46+350
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade
de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Contaminação de rio,
riachos, córregos sem
denominação e Rio
Itaúmirim.

Cat.
freq.

C

Cat.
sev.

III

Classe
de
risco

2

Recomendações para o
cenário acidental
- Elaborar estudo de dispersão
em corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos d’água
que possuam uso para irrigação
ou consumo animal.

Contaminação do solo
argiloso.

C

III

2

- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.

Danos a fauna.

C

IV

3

- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

IV

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências, comercio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

C

IV

3

- Elaborar análise quantitativa de
risco incluindo mapeamento de
vulnerabilidade;
- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Danos a fauna.

C

IV

3

- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

IV

3

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Incêndio em
residências, comércio,
igreja, postos de
saúde, escolas, etc.
Danos a população do
entorno.

C

IV

3

- Traçar estratégia de
comunicação de risco e
evacuação em caso de
acidentes.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Garantir
manutenção da
faixa de servidão
quanto a
invasões;
- Melhorar
sinalização de
passagens de
nível e eliminá-las
quando possível;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 59 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 46+350 ao 49
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Contaminação de
córregos sem
denominação

Cat.
freq.

C

Cat.
sev.

II

Classe
de
risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Elaborar estudo de
dispersão em corpos d’água;
- Prever plano de contenção
e comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam uso
para irrigação, para consumo
animal.

Contaminação do
solo argiloso.

C

II

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos e
remediação de áreas
contaminadas.

Danos a fauna.

C

III

2

- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

III

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Danos a fauna.

C

III

2

- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

III

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 60 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 46+350 ao 49
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Descarrilamento

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o
cenário acidental

Contaminação de
córregos sem
denominação

B

III

2

- Elaborar estudo de dispersão
em corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam uso para
irrigação, para consumo
animal.

Contaminação do
solo argiloso.

B

III

2

- Prever plano para contenção
de vazamentos e remediação
de áreas contaminadas.

Danos a fauna.

B

IV

2

- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

B

IV

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Danos a fauna.

B

IV

2

- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

B

IV

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 61 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 46+350 ao 49
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido
inflamável

Pequeno
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão
e Controle;
Detecção
Visual.

Furo de 3” no
costado do
vagão.

Ignição do
líquido vazado
(incêndio)

Formação de
nuvem
inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Cat.
freq.

Cat.
sev.

Classe
de
risco

Recomendações para o cenário
acidental

Contaminação de
córregos sem
denominação

C

II

2

- Elaborar estudo de dispersão em
corpos d’água;
- Prever plano de contenção e
comunicação em caso de
contaminação de corpos d’água
que possuam uso para irrigação,
para consumo animal.

Contaminação do solo
argiloso.

C

II

2

- Prever plano para contenção de
vazamentos e remediação de
áreas contaminadas.

Danos a fauna.

C

III

2

- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

III

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Danos a fauna.

C

III

2

- Prever meios para recolhimento
de fauna de áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

C

III

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da flora.

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 62 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Análise Preliminar de Perigos – APP
Trecho analisado: Malha Sul da América Latina Logística - km 46+350 ao 49
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Consequências

Efeitos físicos

Vazamento de
líquido inflamável

Grande
vazamento
de gasolina

Colisão

Sistema de
Supervisão e
Controle;
Detecção
Visual.

Ruptura do
vagão.

Sistema: Via Permanente
Escalonamento
acidental

Contaminação de
córregos sem
denominação

Cat.
freq.

B

Cat.
sev.

III

Classe
de
risco

Recomendações para o
cenário acidental

2

- Elaborar estudo de
dispersão em corpos d’água;
- Prever plano de contenção
e comunicação em caso de
contaminação de corpos
d’água que possuam uso
para irrigação, para
consumo animal.

Contaminação do solo
argiloso.

B

III

2

- Prever plano para
contenção de vazamentos e
remediação de áreas
contaminadas.

Danos a fauna.

B

IV

2

- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

B

IV

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da
flora.

Danos a fauna.

B

IV

2

- Prever meios para
recolhimento de fauna de
áreas afetadas.

Incêndio em área
sensível.

B

IV

2

- Prever meios de combate a
incêndio e reposição da
flora.

Ignição do líquido
vazado (incêndio)

Formação de
nuvem inflamável
seguida de
incêndio com
possibilidade de
confinamento
(flashfire/ VCE)

Recomendações
para a gestão do
risco

- Garantir
manutenção da
via permanente e
material rodante;
- Elaborar,
implementar e
manter atualizado
Programa de
Gerenciamento de
Riscos e Plano de
Emergência;
- Elaborar
mapeamento de
vulnerabilidade
ambiental.

Quadro 63 − Análise Preliminar de Perigos – Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor
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A Análise Preliminar de Perigos aplicada para a ferrovia da Malha Sul da
América Latina Logística, especificamente para o trecho entre os km 28 e 49,
identificou 12 perigos relacionados à liberação de gasolina durante o transporte.
As frequências obtidas para os dois primeiros subtrechos consideraram que os
perigos são prováveis ou frequentes, para grande e pequeno vazamento,
respectivamente. Para o terceiro subtrecho as frequências obtidas foram provável
para pequeno vazamento e improvável para grande vazamento, isso se deve ao fato
de não haver interferências que pudessem aumentar a frequência de ocorrência de
acidentes no terceiro trecho, como: presença de população, passagens de nível,
processos erosivos, obras de arte.
Os efeitos físicos foram detalhados em função das características do produto, e o
escalonamento acidental considerou as interferências existentes ao longo da área de
influência da ferrovia. Com base nessas informações, os cenários foram classificados
em termos de severidade.
Os cenários acidentais que geraram contaminação do solo e dos corpos d’água
foram classificados com severidade marginal para pequenos vazamentos e crítico
para grandes vazamentos, nos três subtrechos. Essa classificação considerou
principalmente a não existência de captação nos corpos d’água e o solo argiloso, que
pode retardar a percolação do produto vazado.
Os cenários que acarretaram em danos à fauna, incêndios e danos à população,
foram classificados com categoria de severidade crítica e catastrófica, para pequenos
e grandes vazamentos, para os três trechos. Isso se deve, principalmente, em função
da proximidade desses ambientes com a ferrovia, tornando-os mais vulneráveis aos
possíveis acidentes.
Para os dois subtrechos iniciais, a classificação do risco para cada cenário
identificado obteve, para pequenos e grandes vazamentos, classe de risco moderado
de contaminação do solo e da água e grave para os cenários de danos a fauna,
incêndios e danos à população.
Para o terceiro subtrecho, a classificação de risco foi considerada moderada para
todos os cenários acidentais, mesmo com as diferenças existentes entre as categorias
de frequência e severidade. Vale destacar que o escalonamento acidental do
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subtrecho não considerou danos à população e incêndio em área urbana por causa da
ausência de tais aspectos.
Os eventos de colisão e descarrilamento não se diferenciaram quanto às
classificações. Apesar de serem iniciados por diferentes causas, não houve alteração
da frequência do acidente ou da severidade, portanto, não ocorreu alteração da classe
de risco para os dois subtrechos iniciais.
No caso da severidade, isto ocorre principalmente em função dos danos gerados
pelos acidentes não dependerem das causas, mas sim dos possíveis danos causados
aos ambientes existentes ao longo da ferrovia. Para frequência, considera-se que a
possibilidade de vazamento de gasolina em função de uma colisão e descarrilamento
é a mesma, pois ambos os eventos são passíveis de ocorrer no trecho estudado da
ferrovia.
As recomendações identificadas para os cenários acidentais devem ser incluídas
no Programa de Gerenciamento de Riscos do empreendimento e precisam ser
priorizadas de acordo com o Quadro 64.
Recomendações para o cenário acidental

Prioridade

Elaborar estudo de dispersão em corpos d’água.

P.1

Prever plano de contenção e comunicação em caso de
contaminação de corpos d’água que possuam uso para
irrigação, para consumo animal.

P.1

Prever plano para contenção de vazamentos e
remediação de áreas contaminadas.

P.1

Prever meios para recolhimento de fauna de áreas
afetadas.

P.2

Prever meios de combate a incêndio e reposição da
flora.

P.2

Elaborar análise quantitativa de risco incluindo
mapeamento de vulnerabilidade.

P.2

Traçar estratégia de comunicação de risco e
evacuação em caso de acidentes.

P.2

Prever meios para recolhimento de fauna de áreas
P.2
afetadas.
Quadro 64 − Priorização das recomendações para a Via Permanente
Fonte: Elaborado pelo autor

A elaboração da análise quantitativa de riscos deverá considerar os critérios
apresentados no referencial teórico. O mapeamento de vulnerabilidade deverá ser
elaborado para as distâncias obtidas na estimativa de consequência e servirá de
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base para o estabelecimento das ações de resposta à emergência do Plano de Ação
de Emergência da ferrovia.
Vale destacar que a recomendação relacionada à dispersão em corpos d’água
deve ser elaborada para o corpo d’água mais crítico em termos de uso, ou que seja
representativo dos demais. Esses estudos servem como ferramenta para mapear os
efeitos danosos aos corpos hídricos em função do vazamento de hidrocarbonetos.
Tal estudo pode ser elaborado utilizando o software OILMAP, desenvolvido pela
Applied Science Associates (ASA) (SILVA, 2010).
Conforme mencionado anteriormente, as recomendações apontadas para a
gestão de riscos devem ser implementadas obrigatoriamente, não fazendo parte do
sistema de priorização. São elas:
a) garantir manutenção da via permanente e material rodante;
b) garantir manutenção da faixa de servidão quanto a possíveis invasões;
c) melhorar sinalização de passagens de nível e eliminá-las, quando possível;
d) elaborar, implementar e manter atualizado programa de gerenciamento de
riscos e plano de emergência; e
e) elaborar mapeamento de vulnerabilidade ambiental.
As recomendações a, b e c estão relacionadas à manutenção do material
rodante e da Via Permanente. Conforme observado por Silva (2010), para o trecho
em questão a manutenção da via foi considerada boa sob diversos aspectos, isso
também pode ser considerado para o material rodante. No entanto, a recomendação
se torna válida já que deve ser entendida como um processo contínuo de gestão de
riscos do empreendimento.
O Programa de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Ação de Emergência
recomendados devem ser elaborados conforme o escopo proposto pela CETESB.
Ambos precisam ser periodicamente auditados como forma de avaliar sua
conformidade e efetividade.
O mapeamento de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica proposto foi

elaborado por Silva (2010). O trecho em questão teve sua vulnerabilidade ambiental
e socioeconômica avaliada como média.
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As recomendações elencadas para o trecho ferroviário estudado têm por
objetivo reduzir a probabilidade de ocorrência dos cenários acidentais, bem como
minimizar e mitigar as consequências desses cenários. Portanto, torna-se importante
a implementação e o monitoramento efetivo das recomendações propostas.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As etapas elaboradas para o Estudo de Análise de Riscos foram estruturadas a

partir da Norma CETESB P 4.261 (2003), sendo desenvolvidas as etapas de
caracterização do empreendimento e de identificação de perigos.
A caracterização do empreendimento se destaca como ferramenta fundamental
para a estruturação do EAR, uma vez que por meio de dados e informações
levantados foram elaboradas as demais etapas do estudo. Quanto maior o
detalhamento e a confiabilidade das informações melhor são determinados e
avaliados os riscos que o empreendimento oferece ao meio e que o meio oferece ao
empreendimento, possibilitando o efetivo gerenciamento dos riscos.
Para a identificação dos perigos, a técnica que melhor se adapta para
empreendimentos ferroviários é a Análise Preliminar de Perigos, pois proporciona
maior flexibilidade e permite considerar todas as interferências existentes ao longo
do traçado da ferrovia. A aplicação da APP em empreendimentos ferroviários se
demonstrou viável. A planilha sugerida buscou abranger todos os aspectos
necessários para a definição dos diferentes cenários acidentais, bem como para a
determinação de recomendações.
Procurou-se utilizar categorias de severidade e risco mais apropriadas ao
empreendimento. A matriz de risco definida buscou facilitar a classificação do risco,
à medida que apresenta apenas três classes de risco.
O trecho escolhido para a validação do modelo conceitual foi representativo em
termos de características do traçado e tipo de carga transportada. Demonstrou que a
APP pode ser utilizada como ferramenta eficaz na identificação de perigos para o
transporte ferroviário.
Em função dos diferentes produtos transportados pelo modal ferroviário, apesar
de não ser objeto do estudo, a APP pode ser aplicada para outros tipos de carga
transportada e não exclusivamente para o transporte de produtos perigosos. Nesse
caso, os efeitos devem ser determinados em função do tipo da carga transportada.
Com a aplicação da APP, foi possível identificar recomendações que devem ser
utilizadas para a prevenção ou para a mitigação dos impactos gerados em
decorrência de eventuais acidentes. Esse processo deve ser estruturado por meio
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de Programas de Gerenciamento de Riscos e de Planos de Ação de Emergência
que possam contribuir para uma gestão efetiva de riscos e prevenir danos à
população, ao patrimônio e ao meio ambiente.
A presente dissertação limitou-se à análise qualitativa dos riscos em
empreendimentos ferroviários. Já que o Estudo de Análise de Risco é composto
também de etapas quantitativas, sugere-se como pesquisa futura o desenvolvimento
das demais etapas do EAR que busquem compreender:
a) estimativa de consequências e análise de vulnerabilidade: apresentar a
metodologia e considerações que devem ser estudadas para determinar os
efeitos físicos dos cenários acidentais definidos, considerando entre outros
aspectos as características das substâncias transportadas, o porte do
vazamento, os dados meteorológicos;
b) estimativa de frequência: definir a metodologia a ser empregada para estimar
a frequência de ocorrência associada a cada cenário acidental; e
c) estimativa e avaliação do risco: apresentar as premissas necessárias para o
cálculo de risco social e individual em ferrovias e quais critérios de tolerância
devem ser utilizados para tais empreendimentos.
Recomenda-se que para o desenvolvimento dessas etapas seja utilizado como
base o referencial teórico apresentado nesta pesquisa. Também se sugere para
pesquisas futuras a estruturação de um padrão para a elaboração de Programa de
Gerenciamento de Riscos e de Planos de Ação de Emergência para o modal
ferroviário.
A definição dessas etapas torna-se importante para a determinação da
aplicabilidade das diferentes técnicas de análise de risco no modal ferroviário, que
poderiam servir de base para a definição de diretrizes para a elaboração dos
Estudos de Análise de Riscos em nível federal.
A criação de dispositivo legal que exija, de maneira direta, o Estudo de Análise
de Riscos para o licenciamento ambiental e a elaboração de documento técnico que
oriente sua elaboração poderiam evitar dúvidas na elaboração do estudo para o
processo de licenciamento e facilitar a utilização de tal ferramenta pelos
empreendedores, para o gerenciamento de riscos de empreendimentos ferroviários.
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Nesse contexto, torna-se importante a criação de fóruns que envolvam
organismos governamentais e concessionárias para a discussão e definição de tais
critérios em nível federal, de forma a padronizar diretrizes que possam ser utilizadas
por estados e municípios.
Finalmente, pode-se considerar que a pesquisa realizada demonstrou ser válida
para a elaboração da análise qualitativa de risco em empreendimentos ferroviários.
Também se verificou que o modelo conceitual pode ser utilizado como ferramenta no
processo de gestão de riscos no transporte ferroviário de produtos perigosos.
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