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RESUMO
A necessidade de avaliação e gerenciamento dos riscos de acidentes
industriais maiores durante o licenciamento ambiental foi instituída, em 1986, com a
promulgação da Resolução N° 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama). No entanto, embora tenham sido estabelecidas normas contendo
diretrizes para elaboração de estudos de avaliação de riscos, as práticas para
elaboração dos mesmos não são uniformizadas, impossibilitando muitas vezes uma
comparação entre os resultados obtidos em empreendimentos similares, ou mesmo
o uso dos resultados para análise da interação entre empreendimentos vizinhos.
Esta falta de uniformidade é agravada ainda mais em empreendimentos dutoviários
de transporte de líquidos inflamáveis, uma vez que os códigos de cálculos utilizados
na etapa de estimativa das consequências não dispõem de modelos adequados
para determinação das taxas de escoamento das colunas hidráulicas em topografias
irregulares. Somado a isto o cenário Brasileiro é de crescente tendência da
necessidade de licenciamento de sistemas de transporte dutoviário de etanol para
comercialização interna e exportação. Esta pesquisa teve como objetivo a avaliação
do impacto ocasionado nos resultados de risco individual de estudos de análise de
riscos de acidentes maiores de sistemas de transporte dutoviário de etanol, devido à
aplicação de diferentes métodos de cálculo para determinação das taxas de
escoamento das colunas hidráulicas durante a etapa de estimativa das
conseqüências. Para o alcance deste objetivo foram comparados os resultados de
risco individual obtidos a partir da aplicação de quatro métodos de cálculo distintos
para estimativa das taxas de escoamento. Esta comparação possibilitou ainda a
avaliação da relevância da aplicação de cada método de cálculo no resultado final
do risco individual de um sistema de transporte dutoviário de etanol, além da
identificação da possibilidade de adoção de métodos simplificados de cálculo para a
etapa de licenciamento ambiental deste tipo de empreendimento.
Palavras-chave: Estudo de análise de riscos, EAR, escoamento em dutos, líquidos
inflamáveis, etanol, transporte dutoviário, licenciamento ambiental.

ABSTRACT
Assessing the influence of models to estimate flow rates on results of major
accidents individual risk from leakages on ethanol pipelines transportation
systems
The requirement for assessment and management of major industrial
accidents risks was established in 1986 to environmental licensing due to National
Environmental Council (CONAMA) Resolution N°1. Although rules have been
established in guidelines to risk assessment studies, reports are not uniform, making
comparisons between risks from similar industries and/or use the results in analysis
of interaction between neighboring developments impossible. This lack of uniformity
is further aggravated in liquids pipelines transportation, since the calculations codes
used in the consequences estimative do not have appropriate models to determining
flow rates of irregular hydraulic columns topographies. Add, Brazilian scenario is a
growing tendency to environmental licensing of ethanol pipelines transportation
systems to internal and external commercialization. This research aimed to assess
the impact caused on the results of major accidents individual risk of the ethanol
pipeline transportation with the application of different calculation methods for
determining flow rates of hydraulic columns during the step of consequences
estimative. To achieve this goal were compared the results of the individual risks
obtained from the application of four different calculation methods to the estimation of
flow rates in flammable liquids pipelines transportation. This comparison also
permitted an evaluation of the relevance of applies each calculating method in the
final result of the individual risk of an ethanol pipeline system. In addition was
identified the possible use of simplified calculating methods for the environmental
licensing of this type of enterprise.
Key Words: Quantitative risk analysis, AQR, pipelines leakage, flammable liquids,
ethanol, pipeline transportation, environmental licensing.
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1 INTRODUÇÃO
A criação da Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb), inicialmente denominada como Centro Tecnológico de Saneamento
Básico, a partir da promulgação do Decreto Estadual n°50.079 de 24 de julho de
1968, impulsionou o surgimento da política de prevenção e controle da poluição do
meio ambiente, estabelecida em 31 de maio de 1976 com a Lei Estadual n° 997,
estando previsto na mesma a obrigação de licenciamento ambiental para as
atividades industriais com potencial poluidor.
No entanto, o desenvolvimento industrial ocorrido no Brasil por volta da década de
80, em especial no estado de São Paulo, contribuiu de forma significativa para o
aumento do número de acidentes ambientais em instalações industriais.
Com a ocorrência de um vazamento de gasolina em 24/02/1984 em um duto da
Petrobras que interliga o Terminal de Alemoa, em Santos, à Refinaria Presidente
Bernardes, em Cubatão, seguido de um incêndio que vitimou cerca de 500 pessoas
na cidade de Cubatão (Vila Socó), dentre as quais 93 fatalidades, os técnicos da
equipe de atendimento emergencial da CETESB identificaram a necessidade da
criação e implementação de programas de prevenção de acidentes em instalações
industriais (Cetesb, 2010c).
A partir deste acidente foi criado, no ano de 1985, um grupo de trabalho na Cetesb
voltado ao estudo de programas de prevenção de acidentes maiores, com o objetivo
de desenvolver o conhecimento necessário para avaliação dos riscos que possam
ser gerados por empreendimentos com potencial de danos à população.
Na Europa esta preocupação emergiu também a partir da ocorrência de grandes
acidentes industriais, tais como o de Flixborough na Inglaterra, em 1974, e o de
Seveso na Itália, em 1976, tendo sido publicada, em 1982, a Diretiva de Seveso
para controle de acidentes industriais maiores, com abrangência aos países
formadores da Comunidade Econômica Européia (CEE).
Com a promulgação da Resolução N° 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), em 23 de janeiro de 1986, foi instituída no Brasil a necessidade de
apresentação de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) para o licenciamento
ambiental de atividades industriais com potencial poluidor e/ou capazes de causar
degradação ambiental, e, juntamente com esta surgiu a necessidade de
apresentação de estudos ambientais específicos para subsídio da análise técnica
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durante o licenciamento ambiental, estando, dentre os mesmos, a avaliação e
gerenciamento dos riscos de acidentes industriais maiores (Cetesb, 2010a).
Em 2003 foi publicado pela Cetesb a Norma P4.261 – Manual de Orientação para
Elaboração de Estudos de Análise de Riscos (Cetesb, 2003), contemplando as
práticas para gerenciamento de riscos industriais e os critérios para avaliação dos
riscos impostos à comunidade.
Somente no estado de São Paulo, desde a criação do setor de análise de riscos, em
1985, até o presente ano, já foram avaliados os riscos de mais de 1.550
empreendimentos industriais.
Com a promulgação da Lei Complementar n° 428, de 09 de agosto de 2010, a
prefeitura de São José dos Campos (SP) instituiu o Estudo de Análise de Riscos
como ferramenta de planejamento de uso e ocupação do solo para o município.
No entanto o estabelecimento de uma política com abrangência em avaliação e
gerenciamento de riscos de acidentes industriais maiores não eliminou a
possibilidade de ocorrência dos mesmos, sendo que no estado de São Paulo, entre
1987 e junho de 2010, foram registradas um total de mais de 8.000 ocorrências
envolvendo derrame ou descarte inapropriado de produtos perigosos.
Deste total é observado que o número de ocorrências registradas tem diminuído
gradativamente a partir do ano 2000, refletindo a atuação cada vez maior dos órgãos
ambientais sobre as atividades industriais com base na legislação ambiental
brasileira.
Porém, acidentes como os relacionados a seguir, mesmo com incidências
consideradas raras, têm mostrado que as conseqüências ambientais ocasionadas
por um único acidente podem ser catastróficas.
Seveso (Itália, 1972): liberação de diversas substâncias químicas para a
atmosfera,

dentre

estas

a

substância

TCDD

(2,

3,

7,

8

tetraclorodibenzoparadioxina), tendo como conseqüências a contaminação de
cerca de 14,3 km2, mortandade de um grande número de animais presente na
região contaminada, necessidade de evacuação de 733 pessoas, surgimento de
queimaduras nas mãos e no corpo da população e o desenvolvimento de acne
clórica devido a exposição à dioxina (Lees, 1996);
Bhopal (Índia, 1984): liberação de gás tóxico tendo como conseqüência a morte
de mais de 4.000 pessoas (Cetesb, 2010c);
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Chernobyl (Ucrânia, 1986): liberação de material radioativo tendo como
conseqüência a evacuação de mais de 135.000 pessoas e o isolamento de área
em um raio de mais de 30 km (Usnrc, 2010);
Exxon Valdez (Alasca, 1989): vazamento de 39.600.000 litros de óleo tendo
como conseqüência impactos socioeconômicos nacionais e internacionais devido
a contaminação de quilômetros de praias, baias e enseadas e a mortandade de
animais, incluindo aqueles utilizados pêra subsistência da comunidade local
(Poffo, 2007);
Golfo do México (2010): explosão em uma plataforma de petróleo da British
Petroleum (BP) tendo como conseqüências a morte de 11 pessoas e a
contaminação e o isolamento de uma área de mais de 229.000 km2 no mar do
Golfo do México (NOAA, 2010).
Estas conseqüências podem ser ainda piores quando se trata do transporte de
produtos perigosos, uma vez que o crescimento populacional, a urbanização e a
crescente demanda por energia tem aumentado a exposição da população à
ocorrência deste tipo de acidente (Sosa e Alvarez-Ramirez, 2009).
Dentre os mais de 8.000 ocorrências de acidentes no estado de São Paulo cerca de
50% tem ocorrência relacionada com o transporte de produtos perigosos, sendo
liderado pelo transporte rodoviário (Cetesb 2010b).
Dentre os acidentes registrados pela Cetesb 216 são relativos a vazamentos em
dutos de transporte de substâncias químicas, sendo cerca de 25% relativos a
vazamentos de líquidos inflamáveis.
Somente nos últimos 15 anos foram registrados mais de 70% do número total de
ocorrências em dutos.
Embora a ocorrência de vazamentos em dutos de transporte seja menos freqüente,
quando comparada aos outros modais, estas podem ocasionar danos ambientais
mais severos (Grigoriev e Grigorieva, 2009).
Ocorrências como o vazamento de um duto de petróleo ocorrido em 1994 em São
Sebastião (SP), contaminando 35 praias e 2 ilhas do litoral norte do estado de São
Paulo, o vazamento de um duto de gás liquefeito de petróleo (GLP) ocorrido em
2001 em Barueri (SP), com evacuação de 200 pessoas da região, e o vazamento de
petróleo ocorrido em 2004 em São Sebastião (SP), contaminando o rio Guaecá, a
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praia do Guaecá e o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), além do
comprometimento do fornecimento de água tratada para a região, reforçam o fato de
que a ocorrência de acidentes em dutos de transporte de substâncias químicas têm
potencial de gerar grandes impactos à sociedade e ao meio ambiente.
Contudo GRIGORIEV e GRIGORIEVA (2009) afirmam que o transporte dutoviário de
substâncias químicas é o modo de transporte ambientalmente mais favorável e
economicamente mais eficiente.
De acordo com ANP (2010b), no Brasil são mais de 17.796 km de dutos em
operação, o que coloca o país em 16º lugar no ranking dos países com maior
extensão de dutos de transporte de substâncias químicas, enquanto os Estados
Unidos, 1º colocado, possui uma malha de transporte dutoviária com mais de
790.400 km de extensão, sem contabilizar os sistemas de distribuição de gás natural
(PHMSA, 2011).
No entanto a crescente demanda interna e de exportação do etanol de cana-deaçúcar, produzido principalmente na região centro-oeste do Brasil, tem alavancado a
criação de novos projetos de sistemas de transporte dutoviários para escoamento
desta sustância, os quais têm sido submetidos a licenciamento ambiental pelos
órgãos ambientais competentes.
Atualmente, no estado de São Paulo, todo o duto de transporte de líquido ou gás
inflamável ou tóxico é submetido à avaliação dos riscos de acidentes maiores,
segundo a Norma Cetesb P4.261, durante o processo de licenciamento ambiental.
Estes riscos são estimados e avaliados sob a forma de risco individual, sendo este
inerente ao empreendimento independentemente do tipo de ocupação presente no
entorno do mesmo, e risco social, sendo este dependente da ocupação populacional
presente no entorno do mesmo.
Este procedimento é seguido por muitos estados da federação brasileira, sendo com
base em suas próprias normas e critérios ou pela adoção da Norma Cetesb
anteriormente citada.
Embora tenham sido estabelecidas normas contendo diretrizes para elaboração de
estudos de avaliação dos riscos de acidentes maiores, as práticas para elaboração
dos mesmos não são tão uniformizadas ainda, impossibilitando muitas vezes uma
comparação entre os resultados obtidos em empreendimentos similares ou mesmo o
uso dos resultados para análise da interação entre empreendimentos vizinhos.
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Esta

falta

de

uniformidade

entre

estudos

é

agravada

ainda

mais

em

empreendimentos dutoviários de transporte de líquidos, uma vez que os códigos de
cálculos utilizados na etapa de estimativa das conseqüências não dispõem de
modelos adequados para realização da estimativa das taxas de escoamento das
colunas hidráulicas em topografias irregulares.
Nesta pesquisa foi avaliada a variação obtida nos resultados da estimativa do risco
individual de acidentes maiores em sistemas dutoviários de transporte de etanol, a
partir da adoção de diferentes métodos de cálculo aplicados à etapa de estimativa
das taxas de escoamento das colunas hidráulicas.
Esta comparação possibilitou ainda a avaliação da relevância da aplicação de cada
método no resultado final do risco individual de sistemas dutoviários, além da
identificação da possibilidade de adoção de métodos simplificados de cálculo para a
etapa de licenciamento ambiental deste tipo de empreendimento.
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2 OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é avaliar a variação dos resultados de risco individual, em
estudos de análise de riscos de acidentes maiores de vazamentos em sistemas
dutoviários de transporte de etanol, devido à aplicação de diferentes métodos de
cálculo para determinação das taxas de escoamento das colunas hidráulicas.
Para isto foram propostos os seguintes objetivos específicos, os quais cumpridos
contribuíram para o alcance do objetivo. São estes:
Determinação das taxas de escoamento das colunas hidráulicas em sistemas de
transporte dutoviário de etanol a partir de diferentes métodos de cálculo;
Avaliação dos resultados de risco individual de acidentes maiores em sistemas de
transporte dutoviário considerando os métodos de cálculo propostos para
determinação das taxas de escoamento das colunas hidráulicas;
Determinação dos cenários de acidentes maiores em sistemas de transporte
dutoviário de etanol que possam ser analisados com a adoção de métodos de
cálculo simplificados para determinação das taxas de escoamento das colunas
hidráulicas.
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3 ETAPAS DE TRABALHO
Para que fossem alcançados os objetivos desta pesquisa foram desenvolvidas as
seguintes etapas:
Elaboração do plano de trabalho;
Levantamento sobre os acidentes em sistemas de transporte dutoviários;
Levantamento bibliográfico sobre conceitos de riscos, tipos de riscos, riscos
tecnológicos e técnicas para estimativa e avaliação de riscos de acidentes
maiores em instalações industriais;
Definição da metodologia aplicada para realização dos estudos comparativos
do risco individual de acidentes maiores;
Definição das condições de contorno para realização do estudo de caso;
Aplicação dos métodos de cálculo e dos conceitos para estimativa de riscos
de acidentes maiores;
Estimativa do risco individual de acidentes maiores para as situações
propostas;
Análise dos resultados;
Conclusões e recomendações.
As etapas apresentadas encontram-se sintetizadas na Figura 1.
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Figura 1 – Etapas para realização da pesquisa
Fonte: Elaborada pelo autor.
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4. PANORAMA SOBRE ACIDENTES EM SISTEMAS DE TRANSPORTE
DUTOVIÁRIOS
Dutos são definidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) como sendo condutos
fechados destinados ao transporte ou transferência de petróleo, seus derivados ou
gás natural (ANP, 2010a). Este transporte pode ocorrer entre duas unidades
industriais ou uma unidade industrial e um consumidor.
Já a definição da Cetesb (2003) engloba o conceito de outras substâncias químicas,
devido à possibilidade de haver outras substâncias que possam ser transferidas por
dutos, diferentes de petróleo e seus derivados, e que em função de suas
características fisico-químicas sejam perigosas, sendo esta:
“duto é qualquer tubulação, incluindo seus equipamentos e acessórios, destinada
ao transporte de petróleo, derivados ou de outras substâncias químicas, situada fora
dos limites de áreas industriais.” (CETESB, 2003, p.3)
De acordo com Kuprewicz (2007), o Brasil está classificado como o décimo sexto
colocado na relação de países com maiores extensões de dutos de gases e líquidos
inflamáveis.
A Petrobras Transporte (Transpetro) opera 4.578,6 km de sistemas de transporte
dutoviários de líquidos inflamáveis em todo o Brasil, sendo que cerca de 57,5%, ou
2.633 km, concentra-se somente no estado de São Paulo. Em relação a dutos de
transporte de gases inflamáveis são 5.416,4 km de extensão incluindo dutos de
transporte e transferência (TRANSPETRO, 2010).
Deste total, apenas cerca de 863 km estão no estado de São Paulo, sendo que
empresas distribuidoras como a Gás Natural, Comgas e Gás Brasiliano atuam no
estado com cerca de mais de 7.000 km.
De acordo com Cetesb (2010b) somente no estado de São Paulo foram registrados,
entre 1978 e junho de 2010, 8.254 acidentes envolvendo vazamentos e disposição
inadequada de substâncias químicas.
Do total de acidentes registrados, 214 correspondem a ocorrências em sistemas de
transporte dutoviários de substâncias químicas, sendo que 116 são vazamentos em
dutos de transporte de gases inflamáveis, com média anual inferior a 0,461
acidentes/ano a cada 1000 km de duto, enquanto que 52 acidentes correspondem a
vazamentos em dutos de transporte de líquidos inflamáveis, com média anual de
0,617 acidentes/ano a cada 1000 km de duto (Cetesb, 2010b).
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Os demais acidentes em dutos são relativos a vazamentos em sistemas de
transporte de substâncias não perigosas, não classificadas ou não identificadas
(CETESB, 2010b).
A Figura 2 ilustra a distribuição das causas de acidentes registrados no estado de
São Paulo pela Cetesb no Cadastro de Emergências Químicas (CADEQ).

Figura 2 – Distribuição dos acidentes por atividade no estado de São Paulo.
Fonte: Adaptado de Cetesb (2010b).
A Figura 3 apresenta a evolução do número de acidentes em sistemas de transporte
dutoviários no estado de São Paulo durante o período de registro, enquanto que a
Tabela 1 apresenta as ocorrências consideradas como os principais acidentes de
vazamentos em sistemas de transporte dutoviários atendidos pela Cetesb, somente
no Estado de São Paulo.
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Figura 3 – Evolução da ocorrência de acidentes registrados em dutos no estado de
São Paulo.
Fonte: Cetesb (2010b).
Na Figura 3 é possível observar que até o ano de 1995 o número de ocorrências de
acidentes em sistemas de transporte dutoviários no estado de São Paulo era bem
menor que nos demais anos.
Esta elevação do número de ocorrências registradas a partir de 1996 é explicada
pela ocorrência do acidente de explosão no Osasco Plaza Shopping, em 11 de junho
de 1996, quando, devido a divulgação de que os lojistas já vinham reclamando do
forte odor de gás no interior da instalação, a Cetesb foi envolvida nos trabalhos de
ação emergencial em conjunto com os demais órgãos de atendimento.
A partir desta atuação a Cetesb passou a ser conhecida pelos demais órgãos (corpo
de bombeiros, defesa civil, empresas de distribuição de gás, dentre outros) e pela
população, sendo acionada em todos os eventos com potencial danoso.
Tabela 1 – Principais ocorrências de vazamentos em dutos no estado de São Paulo
Data

Local

Produto

1982

São
Bernardo
do Campo
Bertioga

Óleo
Não
Contaminação
combustível estimado Billings
Petróleo

2.500 m3

São
Bernardo
do Campo

Gasolina

200 m3

1983

1983

Volume

Danos
da

represa

Contaminação de extensa
área de manguezal do canal
de Bertioga e praias da região
Contaminação da represa
Billings
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(continua)
Tabela 1 – Principais ocorrências de vazamentos em dutos no estado de São Paulo
Data

Local

Produto

Volume

1984

Cubatão

Gasolina

1.200 m3

1987
1994

1996

1998

1998

1998

2000

2001

Danos

Incêndio com fatalidades e
destruição da Vila Socó, com
mais
de
500
pessoas
desabrigadas e 93 fatalidades
Contaminação da área de
manguezal
Guararema Óleo
200 m3
Contaminação do rio Paraíba
combustível
do Sul
São
Petróleo
2.700
Contaminação de trinta e
Sebastião
m3
cinco praias e duas ilhas em
quatro municípios do litoral
norte
Osasco
Gás Natural Não
Explosão
na
praça
de
estimado alimentação do Osasco Plaza
Shopping. 39 mortes e 472
feridos.
São José Óleo
1.200 m3 Alagamento da Refinaria do
combustível
dos
Vale do Paraíba – REVAP
Campos
Contaminação
de
áreas
alagadas e o córrego Lambari
São José Óleo
1.000 m3 Alagamento da Refinaria do
combustível
dos
Vale do Paraíba – REVAP
Campos
Contaminação
de
áreas
alagadas e o córrego Lambari
São Paulo Gás natural Não
Incêndio seguido de explosão
estimado no interior de uma residência
causando
ferimentos
e
queimaduras de primeiro grau
no morador
3
Cubatão
Óleo
0,5 m
Contaminação da vegetação
combustível
da Mata Atlântica no inclinado
do Parque Estadual da Serra
do Mar
3
Barueri
Óleo
200 m
Derrame
de
óleo
em
combustível
condomínio residencial em
Tamboré
Contaminação de córrego
afluente do rio Tietê
Remoção dos moradores até
a finalização dos trabalhos de
limpeza
Mortandade de aves em
poças de óleo
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(conclusão)
Tabela 1 – Principais ocorrências de vazamentos em dutos no estado de São Paulo
Data

Local

Produto

Volume

2001

Barueri

Gás
liquefeito
de petróleo

259 m3

Danos

Vazamento com dispersão
atmosférica da substância
Evacuação de 2.000 pessoas
das residências locais
3
2002
São Paulo Gás natural 182 m
Vazamento com dispersão
atmosférica da substância
Interdição da avenida Vital
Brasil
3
2004
São
Petróleo
235 m
Contaminação do rio Guaecá
Sebastião
Contaminação da Praia do
Guaecá
Contaminação
de
outras
áreas
na
Unidade
de
Conservação
do
Parque
Estadual da Serra do Mar Núcleo São Sebastião)
Mobilização de mais de 600
pessoas para as operações
emergenciais
Impacto sócio econômico no
turismo local e nas atividades
de subsistência da praia de
Guaecá
2005
São
Óleo diesel Não
Contaminação do mar na
Sebastião marítimo
estimado região do píer norte do
Terminal de São Sebastião,
tornando as águas impróprias
e causando inconvenientes ao
bem estar da população local
2007
Jundiaí
Gás natural 3.717 m3 Vazamento de gás por 2
horas com isolamento do local
2008
Cubatão
Amônia
Não
Isolamento da região próxima
estimado a
Refinaria
Presidente
Bernardes devido a presença
de
substância
tóxica
e
inflamável na atmosfera
2010
São Paulo Gás natural Não
Vazamento
seguido
de
estimado explosão causando 5 vítimas
2010
Mogi das Gasolina
180 m3
Danos ambientais na região
Cruzes
de mata fechada
Dificuldade de remoção e
limpeza da área devido a
dificuldade de acesso
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados apresentados por Cetesb (2010a).
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Em países como a Inglaterra, com cerca de 22.313 km de extensão de dutos, entre
os anos de 1962 e 2008 foi registrada uma média de 0,242 acidentes/ano a cada
1000 km de duto. Quando analisados os dados somente dos anos entre 2003 e
2008 observa-se que esta média foi reduzida para 0,064 acidentes/ano a cada 1000
km de duto (UKOPA, 2009).
Já nos Estados Unidos foram registrados, entre os anos de 2004 e 2009, 2.144
acidentes de vazamentos em uma média de 267.474 km de dutos e instalações
relacionadas ao transporte dutoviário de líquidos inflamáveis. Isto corresponde a
ocorrência média de 1,337 acidentes/ano a cada 1000 km de duto (PHMSA, 2011).
Para os sistemas de transmissão de gás natural nos Estados Unidos foram
registrados, no período entre 1990 e 2009, 1.763 acidentes de vazamentos em uma
extensão média de 523.000 km de dutos, o que corresponde a 0,1687 acidentes/ano
a cada 1000 km de duto. Quando analisados os últimos 5 anos do período
apresentado observa-se que a média de acidentes é elevada para 0,242
acidentes/ano a cada 1000 km de duto (PHMSA, 2011).
Para este mesmo período analisado foram registrados 2.670 acidentes de
vazamentos em uma extensão média de 1.134.000 km de dutos de distribuição de
gás natural nos Estados Unidos, totalizando a média de 0,1181 acidentes/ano a
cada 1000 km de duto. Este valor se mantém estável quando analisados os últimos
5 anos, sendo obtida uma média de 0,1179 acidentes/ano a cada 1000 km de duto
(PHMSA, 2011).
De acordo com Concawe (2010), entre os anos de 1971 e 2008 foi registrada uma
média de 1,1 acidentes/ano a cada 1000 km de dutos de transporte de líquidos
inflamáveis operados por mais de 70 companhias e agências na Europa. A extensão
atual dos sistemas de transporte dutoviários analisados por Concawe (2010) é de
35.486 km.
Em Concawe (2010) é apresentado ainda uma redução significativa do número de
ocorrências nos últimos 5 anos analisados, reduzindo a média de acidentes para 0,3
acidentes/ano a cada 1000 km de duto. A Figura 4 ilustra este decréscimo ao longo
dos anos.
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Vazamentos por ano por 1000 km

Anual
Média contínua
Média dos últimos 5 anos

Anos

Figura 4 – Histórico de acidentes dos últimos 38 anos em dutos de transporte de
líquidos inflamáveis.
Fonte: CONCAWE, 2010.
Em relação ao sistema de transporte de gases inflamáveis na Europa, 15
operadores de sistemas de transmissão de gás, presentes na Dinamarca, Espanha,
Bélgica, Finlândia, Holanda, França, Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra, República
Checa, Portugal, Suécia, Irlanda e Áustria, compõem o European Gas Pipeline
Incident Data Group (EGIG), o qual registrou, para o período entre 2003 e 2007,
uma redução de cerca de 6 vezes na freqüência de ocorrência de acidentes em
relação aos 5 primeiros anos de análise (1970 a 1974), sendo registrada atualmente
uma média de 0,14 acidentes para cada 1000 km de duto (EGIG, 2008).
Os valores de médias anuais apresentados para o estado de São Paulo, Estados
Unidos e Europa permitem concluir que a ocorrência de acidentes em sistemas de
transporte dutoviários de líquidos inflamáveis é mais freqüente que em sistemas de
transporte dutoviários de gases inflamáveis, quando comparados com base na
mesma extensão.
No entanto é importante esclarecer que o número de ocorrências de vazamentos em
sistemas de transporte dutoviários de gases inflamáveis é maior devido a
superioridade da extensão da malha nos países analisados.
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Além disso é possível observar que a média anual de ocorrências de vazamentos
em sistemas de transporte dutoviários de líquidos inflamáveis no estado de São
Paulo é inferior somente à média anual registrada para os Estados Unidos, e que a
média anual de ocorrências de vazamentos em sistemas de transporte dutoviários
de gases inflamáveis no estado de São Paulo é superior às demais médias anuais
apresentadas nesta pesquisa para este tipo de substância.
Na tabela 2 estão apresentados os valores médios de freqüência de ocorrência de
acidentes relacionados acima.
Tabela 2 – Freqüências de acidentes em sistemas de transporte dutoviários

Referências

Tipo de
Substância
Tratada

Concawe
(2010)

Líquidos
inflamáveis
Gases
Egig (2008)
inflamáveis
Líquidos e
Ukopa (2009)
Gases
Inflamáveis
Líquidos
PHMSA (2011)
Inflamáveis
Gás Natural
PHMSA (2011)
(Transmissão)
Gás Natural
PHMSA (2011)
(Distribuição)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Período
Analisado

Extensão Total
dos Dutos em
Análise (km)

Freqüência de
Acidentes
(ocorrências/
1000 km x ano)

35.486

0,3

129.719

0,14

1.686 (líquidos)
20.627 (gases)
Total: 22.313 km

0,064

267.474

1,337

523.000

0,242

1.134.000

0,1179

2004 a
2008
2003 a
2007
2003 a
2008
2004 a
2009
2005 a
2009
2005 a
2009

Embora o transporte dutoviário seja considerado como um dos modais mais seguros
para

o

transporte

de

substâncias

químicas

(RESTREPO,

SIMONOFF

E

ZIMMERMAN, 2009), reforçado por dados apresentados por Cetesb (2010b) em
relação ao transporte rodoviário no estado de São Paulo, sua disposição em áreas
urbanas, próximo a mananciais e em regiões com importância sócioambiental traz a
possibilidade de geração de impactos negativos a partir da ocorrência de
vazamentos, que vão desde de danos ao meio ambiente e à propriedade privada até
a possibilidade de ferimentos e fatalidades da população, além da desestabilização
da economia local de regiões turísticas ou com economia baseada em piscicultura.
Segundo SERPA (1999, apud POFFO, XAVIER e SERPA, 2001, p.98) o transporte
e manuseio de substâncias perigosas oferecem riscos ao meio ambiente e à
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segurança humana, isto é, no caso da liberação deste produto há possibilidade de
danos materiais e humanos, enfermidades ou até morte, resultante da exposição de
pessoas, animais ou vegetais a agentes ou condições ambientais potencialmente
perigosas.
A preocupação acerca dos acidentes envolvendo sistemas de transporte dutoviários
é acompanhada de um uso e ocupação do solo desordenado em regiões periféricas
de centros urbanos, onde a população se instala próxima a áreas industriais, se
expondo a riscos oriundos do armazenamento e transporte de substâncias perigosas
e, muitas vezes, contribuindo para as causas de acidentes em sistemas de
transporte dutoviários.
Isto é reforçado pelo fato de que a causa dominante de vazamentos em sistemas de
transporte dutoviários, apresentada por DOT (1996), API (1999), EGIG (2008),
UKOPA (2009) e Concawe (2010), para os países do continente Europeu e Estados
Unidos, são as interferências ocasionadas por ação de pessoas externas no
sistema.
Segundo Haguenauer (1986, apud POFFO, 2007, p.32) entre os anos 70 e 80 houve
um aumento da gravidade dos acidentes de origem tecnológica com fatalidades de
moradores do entorno de instalações industriais.
No Brasil, desde 1997, o transporte de substâncias químicas por dutos está sujeito a
licenciamento ambiental e à estimativa e avaliação dos riscos de acidentes maiores.
Durante a estimativa e avaliação dos riscos de acidentes maiores são estimados os
riscos de fatalidades impostos à comunidade circunvizinha ao empreendimento,
provenientes de acidentes envolvendo as atividades e instalações presentes.
Estimados, os riscos são avaliados segundo critérios de tolerabilidade estabelecidos
para o tipo de atividade e região em que se encontram instalados.
Outros métodos de avaliação de riscos têm sido desenvolvidos para suportar o
licenciamento ambiental de atividades envolvendo produtos perigosos. Uma
proposta de método qualitativo de avaliação da vulnerabilidade ambiental de áreas
que podem ser impactadas por vazamentos em oleodutos foi apresentada à Cetesb
em 2001, durante o processo de regularização dos sistemas de dutos Osvat e
Osplan, os quais interligam o Terminal Almirante Barroso (Tebar), em São
Sebastião, à Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos, com o
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objetivo de possibilitar um melhor dimensionamento das ações emergenciais de
resposta a vazamentos de oleodutos (CETESB, 2010a).
O método apresentado foi entendido pela Cetesb como um avanço em termos de
avaliação de riscos ambientais, sendo posteriormente incorporado ao processo de
licenciamento ambiental de oleodutos no Estado de São Paulo com a denominação
de Mapeamento de Riscos Ambientais (MARA).
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta revisão bibliográfica estão discutidos os conceitos de riscos e os tipos de
riscos, de modo a apresentar a abrangência do termo. Em seguida foi abordado o
conceito de riscos tecnológicos, e o histórico de aplicação de técnicas voltadas a
prevenção do mesmo no Brasil e em outros países do mundo.
Por fim, foram apresentadas as etapas para realização de estimativas de riscos de
acidentes maiores em instalações industriais, sendo definidos os métodos de
cálculo, etapas de análise e critérios de avaliação aplicados para alcançar os
objetivos desta pesquisa.

5.1 Conceitos de Risco
Segundo Doderlein (1987, apud NARDOCCI, 1999, p.12) “a problemática do risco
tem origem em sua própria definição”. Macedo e Augusto Filho (1998) reforçam isto
quando afirmam a dificuldade para obtenção de definições comuns na área de
riscos, e que as noções de acidentes e riscos variam em função dos parâmetros
sociais, culturais e econômicos locais.
De acordo com Vaughan (1996, apud Ribeiro, 2007, p.36), a definição de risco difere
de disciplina para disciplina e, mesmo dentro da mesma área há definições
contraditórias.
Nardocci (1999) descreve o surgimento do conceito de risco no contexto de apostas
durante o século XVII. Nesta época o significado de riscos era relacionado à
“probabilidade de um evento ocorrer, combinada com a magnitude de perdas e
ganhos” (NARDOCCI, 1999).
No entanto Sjöberg (1994, apud Nardocci, 1999, p.14) apresenta para risco uma
conotação negativa, quando afirma que por senso comum o risco envolve ameaças
à redução da segurança, bem-estar, saúde e liberdade.
Faertes (1994) descreve que mesmo após 2 anos de pesquisas o grupo de trabalho
do Society for Risk Analysis (SRA) Committee on Definitions não foi capaz de chegar
a uma definição comum para o conceito de risco, sendo apresentadas diversas
definições, dentre as quais:
Possibilidade de perda, dano, desvantagem ou destruição;
Expressão para possíveis perdas durante um período de tempo ou por um
número de ciclos operacionais especificados;
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Medida de probabilidade e severidade de efeitos adversos;
Probabilidade de que uma substância produza dano sob condições
especificadas;
Probabilidade de perda ou dano às pessoas ou a propriedade;
Medida da ocorrência e severidade de um efeito adverso a saúde,
propriedade ou meio ambiente.
Contudo uma definição para o conceito de risco já é apresentada por SRA, sendo
esta:
Risco é o potencial para a realização de conseqüências indesejáveis
e adversas à vida humana, saúde, propriedade ou meio ambiente; a
estimativa de riscos é normalmente baseada nos valores de
probabilidade condicional de um evento ocorrer vezes as
conseqüências do evento dada sua ocorrência (SRA, 2010).

Em Vrom (2005b), risco é definido como um meio de medição de um evento não
desejado em termos de probabilidade do mesmo e magnitude de suas
conseqüências. Aiche (2000) define risco como sendo uma função entre uma
probabilidade ou freqüência de ocorrência e a conseqüência de um cenário acidental
particular, e discute ainda as definições de risco apresentadas por Kaplan and Garrik
(1981, apud Aiche, 2000, p.5), sendo estas:
Combinação entre incertezas e danos;
Razão entre perigos e salva-guardas;
Combinação do evento, probabilidade e conseqüências.
Na mesma linha de pensamento API (2008) e BSI (2002) definem risco como sendo
a combinação da probabilidade de um evento e suas conseqüências.
Com características do artigo 225 do Capítulo VI da Constituição Federal Brasileira,
Cetesb (2003) relaciona o risco à danos à vida humana, sendo este resultante da
combinação entre a freqüência de ocorrência e a magnitude das perdas ou danos.
Uma visão ampliada para definição de risco é apresentada por Fundacentro (2002),
na qual pode ser entendido ainda como um evento capaz de causar lesões a
pessoas, danos à propriedade ou ao meio ambiente ou uma combinação dos três.
Na mesma linha Zuquette (1993, apud Macedo, 2001, p.21) define risco como sendo
a probabilidade de ocorrência de perdas econômicas, sociais e ambientais durante
um período de tempo determinado, e introduz nesta definição o critério de aceitação
ao risco quando relaciona esta a um valor limite considerado normal ou aceitável.
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Os critérios de aceitação ou tolerância aos riscos são normalmente aplicados em
estudos utilizados como instrumentos de medição de riscos, tais como a análise dos
riscos de acidentes ampliados, a avaliação dos riscos de contaminação do solo, os
estudos de poluentes atmosféricos, entre outros.
De uma maneira geral encontrar uma definição única, ou geral, que possa ser
aplicada ao conceito de riscos é algo inviável cientificamente, uma vez que esta
varia entre as ciências abordadas e os objetivos dos trabalhos executados. Nesta
pesquisa a definição aplicada a risco é aquela apresentada por Cetesb (2003), e
reforçada por API (2008), BSI (2002), Vrom (2005b), Aiche (2000), entre outras
referências voltadas a ciência de riscos tecnológicos, ou seja a combinação entre a
freqüência de ocorrência e a magnitude das perdas ou danos.

5.2 Tipos de Risco
De acordo com Macedo e Augusto Filho (1998) os riscos podem divididos em 3
tipos, sendo estes:
Riscos naturais: riscos relativos ao meio ambiente e à dinâmica natural interna e
externa, os quais embora relativos à natureza, sua ocorrência pode ser
influenciada

diretamente

pela atividade do

homem.

Exemplos

são os

escorregamentos, enchentes, tornados, furacões, dentre outros;
Riscos tecnológicos: riscos associados aos processos produtivos e concepções
tecnológicas dos mesmos. Exemplos são os vazamentos em dutos, explosões de
unidades de processamento, quedas de aeronaves, dentre outros;
Riscos sociais: riscos relativos às atividades econômicas e à liberdade do
homem, sendo associados às circunstâncias presentes. Exemplos são os
atentados, guerras, seqüestros, roubos, dentre outros.
Nardocci (1999) sugere a abordagem dos tipos de riscos em função da sua fonte e
do sujeito em questão, definindo aqueles que têm como sujeito o ser humano,
ligados às atividades antropogênicas, os riscos tecnológicos, ambientais e
epidemiológicos. No entanto, apresenta posteriormente a classe dos riscos naturais
também tendo como sujeito o ser humano, mas sendo estes causados por
fenômenos naturais.
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A introdução dos riscos ambientais por Nardocci (1999) nas classes de riscos
ligadas ao ser humano provém do conceito empregado pela legislação do Ministério
do Trabalho, a qual utiliza o conceito de riscos ambientais para fazer referência aos
riscos do ambiente de trabalho, ou seja, ocupacionais.
Segundo Poffo, Xavier e Serpa (2001) acidentes ambientais de caráter tecnológico
decorrem na sua essência, de falhas humanas sejam na manipulação direta de
equipamentos ou no gerenciamento operacional inadequado. Com isto, pode-se
afirmar que o conceito de riscos tecnológicos está diretamente ligado à indústria.
Esta pesquisa foi realizada no âmbito dos riscos tecnológicos, uma vez que trata-se
de estudos dirigidos à avaliação do risco individual de acidentes maiores de
vazamentos em sistemas de transporte dutoviários de etanol.

5.3 Riscos Tecnológicos
Segundo Ávila (2009) a exposição do homem a fontes de perigo ocorre desde os
primórdios da história, mas somente com a evolução do conhecimento humano é
que ocorreram avanços no entendimento, dimensionamento e controle.
De acordo com Lees (1996) o desenvolvimento das indústrias química e petrolífera
ocorrido a partir de 1960 implicou em condições operacionais mais severas das
unidades, com aumento significativo da quantidade de energia e matéria-prima
estocadas, da dificuldade operacional em operar plantas em grande escala, dos
custos dos materiais e equipamentos de controle de processo, dentre outros. A
interação destes fatores resultou no aumento do potencial de perdas, tanto humanos
quanto econômicos.
Por volta de 1970, na Inglaterra, reconheceu-se que havia uma tendência mundial
de crescimento de perdas por acidentes industriais maiores mais acentuada do que
o crescimento do produto nacional. O Robens Committee on Health and Safety at
Work divulgou esta tendência em 1972, sugerindo que parte da razão se devia ao
aumento da complexidade tecnológica empregada nas indústrias, e que era
necessário uma visão da segurança industrial mais adaptada às tecnologias
modernas, com a criação de regulamentações neste âmbito (LEES, 1996).
Paralelamente, as indústrias químicas e o Institute of Chemicals Engineers (IChemE)
vinham, desde 1960, realizando simpósios sobre segurança em processos
industriais. No entanto, foi somente com a ocorrência de acidentes industriais como
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o de Flixborough, na Inglaterra, em 1974, e Seveso, na Itália, em 1976, que foi
instaurada uma preocupação maior sobre a criação de legislações acerca de
prevenção e controle de acidentes industriais maiores.
Em 1975, após o acidente de Flixborough, foi estabelecido na Inglaterra o Comitê
Consultivo de Acidentes Maiores (ACMH), responsável pela introdução de
legislações para controle de acidentes maiores em instalações industriais. Já o
acidente de Seveso teve grande impacto na Europa Continental, e foi o fator
estimulador do desenvolvimento da Diretiva de Controle de Acidentes Industriais
Maiores, da comunidade Européia, promulgada em 1982.
No Brasil, a preocupação com a criação de meios para a prevenção e controle de
acidentes industriais maiores surgiu após o acidente ocorrido na Vila Socó, em 1984.
A partir deste acidente os técnicos da equipe de atendimento emergencial da Cetesb
identificaram a necessidade da criação e implementação de programas de
prevenção de acidentes maiores em instalações industriais, tendo sido criado, em
1985, um grupo de trabalho voltado ao estudo destes programas, com o objetivo de
desenvolver o conhecimento necessário para avaliação dos riscos que possam ser
gerados por empreendimentos com potencial de danos à população (CETESB,
2010c)
A partir de então, no estado de São Paulo e em diversos outros estados do país,
durante o processo de licenciamento ambiental de unidades de processo químico,
sistemas de armazenamento de substâncias químicas, e outros empreendimentos
similares, é necessária a estimativa e avaliação dos riscos tecnológicos de acidentes
maiores que possam impor fatalidades à população em função de instalações e
atividades relacionadas a substâncias inflamáveis e tóxicas.
Para isto foram estabelecidos critérios de tolerabilidade em relação a imposição de
fatalidades à população devido a ocorrência de acidentes industriais maiores nas
instalações licenciadas.
As diretrizes para realização da estimativa e os critérios de tolerabilidade para
avaliação dos riscos tecnológicos de acidentes maiores são preconizados em
manuais estaduais voltados à prevenção e controle de perdas, tais como o Manual
de Orientação para Elaboração de Estudos de Análise de Riscos – P4.261 da
Cetesb, aplicada ao Estado de São Paulo, o Manual de Análise de Riscos
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Ambientais Industriais da Fepam (Rio Grande do Sul), e a Norma Técnica NT
01/2009 – Gerenciamento de Risco (Bahia).
Estes documentos são compostos de um método para análise inicial quanto à
necessidade de avaliação dos riscos tecnológicos de acidentes maiores, seguido
das diretrizes para elaboração de estudos de análise de riscos de acidentes maiores
e dos critérios de tolerabilidade para avaliação dos riscos de fatalidade impostos à
população.
No entanto, Cetesb (2003) descreve que sistemas de transporte dutoviários de
petróleo e seus derivados, gases e/ou outras substâncias químicas e plataformas de
exploração de petróleo e/ou gás são descartados desta análise inicial em relação a
necessidade de avaliação dos riscos tecnológicos de acidentes maiores, sendo para
estes empreendimentos sempre solicitados estudos de análise de riscos de
acidentes maiores com foco nos riscos de fatalidade impostos à população.
A necessidade de realização de estudos de análise de riscos para o licenciamento
ambiental de sistemas de transporte dutoviários de substâncias químicas é
estabelecida, em âmbito nacional, pela resolução CONAMA nº 237 (BRASIL, 2010).
Os riscos tecnológicos avaliados nesta pesquisa foram dirigidos à estimativa dos
riscos de acidentes maiores de vazamentos em sistemas de transporte dutoviários,
decorrentes da imposição de fatalidades à população presente nas proximidades
destes empreendimentos.

5.4 Estimativa e Avaliação dos Riscos de Acidentes Maiores
Segundo FERMA (2003) o simples fato de existir atividade lança a possibilidade de
ocorrência de eventos, desejáveis ou indesejáveis, associando uma conseqüência à
uma chance de ocorrência, resultando em um risco.
O processo que envolve o uso de informações para identificar as atividades com
potencial de danos e estimar os riscos é denominado análise de riscos, enquanto
que o processo aplicado à determinação de valores de probabilidade e
conseqüências do risco consiste na estimativa de riscos (BSI, 2002).
Aiche (2000) define que a análise de riscos é uma ferramenta metodológica para
auxiliar o processo de segurança química na prevenção de tipologias acidentais.
Segundo Cetesb (2003) a análise de riscos consiste em um estudo quantitativo de
riscos de uma instalação industrial, baseado em técnicas de identificação de perigos,
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estimativa de freqüências e consequências, análise de vulnerabilidade e na
estimativa de riscos.
Como pode ser observado Cetesb (2003) e Aiche (2000) adotam o conceito de
estimativa de risco definido por BSI (2002) para descrever a análise de risco.
As principais etapas de uma análise de risco são apresentadas por Aiche (2000).
Estas compreendem o levantamento das situações potencialmente danosas durante
a etapa de identificação dos perigos, a determinação da chance de ocorrência dos
acidentes durante a estimativa das freqüências de ocorrência, a determinação da
amplitude dos acidentes na etapa de estimativa das conseqüências e a estimativa e
avaliação dos riscos segundo critérios de tolerabilidade.
Estas etapas estão representas na Figura 5, juntamente com as etapas inicial e final
de uma análise de riscos, necessárias para entendimento da situação em análise e
redução e gerenciamento dos riscos, respectivamente.
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Figura 5 – Etapas principais para realização de análises de riscos.
Fonte: Adaptado de Aiche (2000, p.4).
A partir do conteúdo apresentado nesta figura foram detalhadas a seguir cada etapa
para elaboração de estimativas e avaliações de riscos de acidentes maiores em
instalações industriais.

5.4.1 Conhecimento das Instalações, Processos e Região
O conhecimento das instalações, processos e região aparecem como a etapa inicial
de uma análise de riscos. Durante a mesma o analista de riscos deve se inteirar
sobre o tipo de instalação, as unidades presentes, os equipamentos utilizados na
operação, os processos realizados, as substâncias químicas aplicadas como
matérias-primas e insumos energéticos, os produtos intermediários e finais dos
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processos, a capacitação dos colaboradores, o tipo de região, os tipos de ocupação
e instalação presente nas proximidades, os corpos d’água presentes na região, os
ventos

predominantes,

dentre

outras

informações

necessárias

para

o

desenvolvimento das etapas posteriores de uma análise de riscos.
Em se tratando de uma pesquisa voltada a comparação de métodos de cálculo
aplicados à estimativa das taxas de escoamento em sistemas de transporte
dutoviários de etanol para avaliação da influência destes sobre os resultados do
risco individual de acidentes maiores, foi proposto, no estudo de caso, um traçado
fictício de um sistema de transporte dutoviário, a partir do qual foram realizadas as
análises variando-se os diâmetros do duto e as condições de espalhamento do
líquido vazado na região.
O traçado apresentado e a altimetria do terreno, embora fictícios em relação a
existência de sistemas de transporte dutoviários no mesmo, são relativos a uma
região existente, e foram escolhidos devido ao acúmulo de empresas distribuidoras
de petróleo e gás na mesma.

5.4.2 Identificação de Perigos para Definição dos Cenários Acidentais
Nesta etapa são identificadas as situações que podem acarretar danos segundo o
tipo de risco analisado. O sucesso da identificação dos perigos depende, dentre
outros fatores, da escolha da técnica que será utilizada.
Segundo Yogui (2008) são muitos os métodos para identificação dos perigos. Less
(1996) relaciona a escolha da técnica de identificação de perigos à etapa do projeto,
conforme apresentado no Quadro 1, e descreve também que a escolha da técnica é
dependente, dentre outros fatores, dos objetivos do trabalho e do tipo de
empreendimento em questão.
A realização da etapa de identificação dos perigos exige, minimamente, uma pessoa
com conhecimento de aplicação da técnica e um grupo de profissionais com
conhecimento do projeto, instalações e sistemas presentes no mesmo. No entanto
não existe um período de tempo definido para duração da aplicação destas técnicas,
ficando a cargo do tamanho e complexidade da instalação/projeto, conhecimento
dos profissionais envolvidos e desenvoltura e experiência do profissional que
aplicará a técnica.
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Em técnicas que envolvem a identificação dos perigos a partir de desvios
operacionais, tal como a Análise de Perigos e Operabilidade (HAZOP), o
conhecimento dos profissionais envolvidos afeta diretamente a qualidade do trabalho
elaborado, enquanto que técnicas como as listas de verificação não dependem tanto
de um conhecimento aprofundado, ficando a cargo da qualidade da observação do
profissional que executa a técnica.
Estágio do Projeto
Todos os estágios

Técnica de Identificação dos Perigos
Auditorias dos sistemas de gerenciamento e segurança
Listas de verificação
Feedback dos colaboradores
Pesquisa
e triagem e testes com as substâncias a serem utilizadas
desenvolvimento
Plantas piloto
Pré-projeto
Índices de perigo
Estimativas de seguro
Estudos de perigo (em escala grosseira)
Projeto
Checagem do projeto (unidades, operações, equipamentos,
sistemas de pressão e instrumentação)
Análise de perigos e operabilidade (HAZOP) – projeto final
Análise de modo de falhas e efeitos (AMFE)
Análise por árvore de eventos (AAE)
Análise por árvore de falhas (AAF)
Análise de perigos
Estimativa de confiabilidade
Análise de tarefas e instruções operacionais
Comissionamento
Checagem contra o projeto, testes e exames
da unidade
Testes não destrutivos
Condições de monitoramento
Auditorias de segurança da unidade
Planos de ação emergenciais
Operação
da Testes e inspeções
unidade
Testes não destrutivos
Condições de monitoramento
Monitoramento de corrosões
Monitoramento de falhas em equipamentos
Auditorias de estado (conservação) da unidade
Auditorias de segurança da unidade
Quadro 1 – Técnicas de identificação de perigos aplicadas em estágios de projeto.
Fonte: Adaptado de Lees (1996, p.8/5).
Em técnicas que envolvem a identificação dos perigos a partir de desvios
operacionais, tal como a Análise de Perigos e Operabilidade (HAZOP), o
conhecimento dos profissionais envolvidos afeta diretamente a qualidade do trabalho
elaborado, enquanto que técnicas como as listas de verificação não dependem tanto
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de um conhecimento aprofundado, ficando a cargo da qualidade da observação do
profissional que executa a técnica.
Para análises de riscos a identificação de perigos deve fornecer alguns elementos
essenciais para possibilitar o desenvolvimento das etapas subseqüentes, sendo
estas as hipóteses de acidentes a serem analisadas, suas causas e conseqüências
e recomendações com base no que foi observado.
Outras informações tais como os sistemas de segurança presentes, a classificação
da freqüência de ocorrência, da severidade dos danos e dos riscos impostos, entre
outras, podem ser obtidas durante a aplicação da técnica, enriquecendo a análise
realizada.
Segundo Cetesb (2003) as técnicas de identificação de perigos mais utilizadas em
estudos de análise de riscos para estimativa dos riscos tecnológicos são a Análise
Preliminar de Perigos (APP) ou Análise Preliminar de Riscos (APR) e a Análise de
Perigos e Operabilidade (HAZOP). No entanto outras técnicas tais como o What If?
e a Análise de Modo de Falhas e Efeitos (AMFE) podem ser aplicadas, desde que
adequadas à instalação em estudo.
No entanto análises históricas de acidentes em empreendimentos semelhantes
podem ser utilizadas como ponto de partida para identificação dos perigos,
fornecendo evidências acerca dos tipos de acidentes possíveis de ocorrer, as
causas que levaram aos mesmos e as conseqüências que podem ser geradas
(LEES, 1996). O Quadro 2 apresenta as técnicas mais utilizadas em estimativas e
avaliações de riscos de acidentes maiores, e suas principais aplicações.
Os cenários acidentais levantados durante a identificação dos perigos são utilizados
como ponto de partida para o estudo das freqüências de ocorrência e das
conseqüências que podem ser geradas durante os eventos acidentais.
No caso de análises de riscos de sistemas de transporte dutoviários a identificação
de perigos é direcionada à identificação das regiões de interesse nas quais a
ocorrência de vazamentos pode implicar em danos sérios à comunidade e/ou meio
ambiente, comumente denominadas Pontos Notáveis, suas possíveis causas e
conseqüências.
Assim, são definidos os trechos do traçado do duto para os quais são realizadas
avaliações dos riscos em função da presença do mesmo em cada região.
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Técnicas
Análise
Preliminar
Perigos (APP)

Aplicações
de Análise de grandes unidades
Visão generalizada dos eventos perigosos
Fácil e rápida aplicação
Permite quantificação das severidades e das
ocorrências com base em categorias pré-estabelecidas
Proposição de melhorias gerais
Análise de Perigos e Análise detalhada dos eventos decorrentes de desvios
Operabilidade (HAZOP)
Revisão dos sistemas de segurança e intertravamentos
Permite quantificação das severidades e das
ocorrências com base em categorias pré-estabelecidas
Proposição de melhorias específicas
Análise por Árvore de Análise do desencadeamento acidental após a
Eventos (AAE)
ocorrência do evento indesejado
Permite quantificação precisa das ocorrências quando
aplicada juntamente com técnicas de estimativa de
freqüências
Proposição de melhorias específicas
Análise por Árvore de Análise da interação entre os eventos para resultar no
Falhas (AAF)
evento indesejado
Permite quantificação precisa das ocorrências quando
aplicada juntamente com técnicas de estimativa de
freqüências
Proposição de melhorias específicas
Análise Histórica
Análise de eventos danosos ocorridos em instalações
similares
Permite quantificação das ocorrências com base em
históricos de acidentes
Proposição de melhorias gerais
Listas
de
verificação Panorama da situação identificada em área
(Check-lists)
Aplicada para verificar conformidades operacionais e
de equipamentos
Permite identificar condições inseguras antes do início
de operações.
Análise de Modo de Balizador estratégico de atividades de manutenção
Falhas e Efeitos (AMFE)
Possibilita a definição de itens críticos para o sistema
Permite quantificação das severidades e das
ocorrências com base em categorias pré-estabelecidas
Proposição de melhorias específicas
What-If?
Visão generalizada dos eventos perigosos
Objetiva identificar as conseqüências ocasionadas por
uma hipótese levantada
Rápida revisão do projeto
Proposição de melhorias gerais
Quadro 2 – Técnicas de identificação de perigos mais comumente empregadas em
estudos de análise de riscos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Nesta pesquisa não foi desenvolvida esta etapa do trabalho, uma vez que no estudo
de caso realizado foi determinado o ponto ao longo do traçado do sistema com
possibilidade de escoamento do maior inventário, sendo este o ponto de menor
altimetria presente entre as colunas hidráulicas com maior altimetria, uma vez que o
objetivo desta pesquisa não é voltado a estimativa e avaliação dos riscos de um
sistema de transporte dutoviário em analise, e sim a comparação entre diferentes
métodos de cálculo para determinação das taxas de escoamento utilizadas durante
a estimativa e avaliação de riscos de acidentes maiores neste tipo de
empreendimento.

5.4.3 Freqüências de Ocorrência
A estimativa das freqüências de ocorrência de eventos é fundamentada na
engenharia de confiabilidade. De acordo com Lees (1996) o desenvolvimento desta
ciência ocorreu, em grande parte, durante a segunda guerra mundial, quando os
mísseis alemães V-1 apresentaram problemas de confiabilidade, sendo que o chefe
da equipe de projetos dos mísseis atribuiu a responsabilidade pelo insucesso dos
mísseis aos componentes menos confiáveis, afirmando que uma corrente é tão forte
quanto seu elo mais fraco.
No entanto, foi um matemático chamado Pieruschka que provou que uma corrente
não é tão forte quanto seu elo mais fraco, mas sim que a força da corrente depende
da força de todos os seus componentes, sendo a probabilidade de falha de uma
corrente igual ao produto da probabilidade de falha de todos os seus elos (LEES,
1996).
Paralelamente a isto outros países começaram a desenvolver a ciência da
engenharia de confiabilidade buscando entender os mecanismos de falhas dos
equipamentos e assegurar a máxima confiabilidade aos sistemas, diminuindo os
tempos de manutenção e maximizando os tempos operacionais.
A partir do emprego das técnicas de confiabilidade e o estudo dos mecanismos de
falha é possível se estabelecer taxas de falhas, probabilidades de falhas, tempos
médios entre falhas, sistemas de proteção adequados, periodicidades entre
manutenções, dente outras ações voltadas a assegurar a disponibilidade dos
equipamentos.
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No entanto, quando o funcionamento de um item é interrompido, ou o mesmo tem
sua capacidade de desempenhar uma função alterada, ocorre a falha. Dentre os
quesitos nos quais as falhas podem ser classificadas está a criticidade, podendo a
falha trazer uma condição perigosa ou insegura (SIQUEIRA, 2005).
Em uma estimativa e avaliação de riscos de acidentes maiores de instalações
industriais, durante a etapa de estimativa das freqüências de ocorrências são
analisadas as falhas nos equipamentos e sistemas que levam a condições perigosas
ou inseguras, refletindo a possibilidade de ocorrência das hipóteses de acidentes
levantadas durante a identificação dos perigos.
Para isto são utilizadas técnicas como análise histórica, confiabilidade estrutural,
análise por árvore de falhas (AAF) e análise por árvore de eventos (AAE), sendo
estas duas últimas técnicas de modelagens de freqüência. A aplicação destas
técnicas pode ser realizada de maneira isolada ou pela combinação entre elas.
De acordo com Aiche (2000) a técnica apropriada para estimativa da freqüência de
ocorrência do evento depende da complexidade do mesmo, sendo que nos casos
em que não há entendimento do sistema ou os dados disponíveis são insuficientes
para representar o evento em análise, a aplicação de técnicas aprimoradas não
proporciona melhora nos resultados.
Ainda de acordo com Aiche (2000), em estudos envolvendo a estimativa dos riscos
tecnológicos de acidentes maiores, a estimativa da freqüência de ocorrência é
realizada, muitas das vezes, a partir de análises históricas de acidentes envolvendo
empreendimentos similares.
No entanto, sempre que adotados dados de análises históricas deve-se ter atenção
ao tamanho da amostragem no trabalho realizado, a representatividade da amostra
para o sistema em análise e quantidade de tempo considerada para amostragem.
Esta afirmação é reforçada por Cetesb (2003) quando descreve que as freqüências
de ocorrência de acidentes em estimativas de riscos de acidentes maiores podem
ser calculadas por meio de históricos de ocorrências apresentados de bancos de
dados

ou

de

referências

bibliográficas,

desde

que

efetivamente

tenham

representatividade para o caso em estudo.
Contudo, a adoção de um dado oriundo de uma análise histórica é viável apenas
quando este pode ser representativo para todo o evento em estudo, caso contrário
uma análise da interação entre os eventos envolvidos na situação em questão deve
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ser realizada por meio da aplicação de técnicas de modelagens de freqüências
(LEES, 1996).
Em outras palavras, sistemas complexos ou com diversas camadas de proteção
requerem análises que permitam estudar a interação das falhas dos equipamentos.
Eventos acidentais simplificados como rupturas de tanques de armazenamento,
furos em linhas de transferência, abertura espúria de válvulas de segurança de
vasos de pressão, dentre outros, podem ser facilmente representados por
freqüências encontradas em análises históricas.
No Quadro 3 estão apresentadas algumas freqüências de ocorrência relacionadas a
eventos acidentais industriais.
Equipamentos
Eventos Acidentais
Freqüências
3,06 x 10-3 ano-1 (1)
Válvulas de controle e Operação tardia
segurança
Vazamentos em unidades 6,01 x 10-2 ano-1 (1)
(indústria offshore)
de processo
Válvulas manuais
Ruptura catastrófica
8,76 x 10-5 ano-1 (2)
(não especificado)
Falha em manter aberta
1,00 x 10-4 demanda-1 (2)
Vasos pressurizados
Ruptura catastrófica
5,00 x 10-7 ano-1 (3)
(indústria onshore)
Vazamento a partir de furo 1,00 x 10-5 ano-1 (3)
de 10 mm no costado
Sensores de nível
Falha
em
funcionar 4,03 x 10-3 ano-1 (4)
(indústria offshore)
quando demandado
Operação espúria
1,16 x 10-2 ano-1 (4)
Bomba centrífuga de selo Furo (diâmetro < 10 mm)
5,01 x 10-3 ano-1 (1)
duplo (indústria offshore)
Furo (diâmetro > 10 mm e 7,85 x 10-4 ano-1 (1)
< 25 mm)
Quadro 3 – Exemplos de freqüências de ocorrência de eventos acidentais.
Fonte: (1) DNV (2002), (2) Lees (1996), (3) Rivm (2009), (4) HSE (2002a)
Já as freqüências de ocorrência de eventos mais complexos, que requerem
interação entre as variáveis envolvidas, tais como falhas de detecção de
vazamentos ou falhas de fechamento de válvulas em sistemas de transporte
dutoviário, transbordamento de tanques de armazenamento em terminais de
armazenamento de líquidos inflamáveis, dentre outros, são obtidas a partir da
aplicação de técnicas de modelagem de freqüências como a Análise por Árvore de
Falhas (AAF).
De acordo com Cetesb (2003, p.28) “a Análise por Árvore de Falhas (AAF) é uma
técnica dedutiva que permite identificar as causas básicas de acidentes e de falhas
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num determinado sistema, além de possibilitar a estimativa da freqüência com que
uma determinada falha pode ocorrer.”
Siqueira (2005) descreve que a Análise por Árvore de Falhas foi desenvolvida para a
força aérea americana pelos laboratórios da Bell Telephone, em 1961, com o
objetivo de analisar a segurança dos sistemas de controle de lançamento de mísseis
Minuteman.
Segundo Aiche (2000, p.305) Haasl D.F. desenvolveu posteriormente, em 1965, a
aplicação da técnica na indústria de aviação, e, no final da década de 1960, Browing
R.L. aplicou a mesma para analisar sistemas de segurança de processos, sendo que
posteriormente diversas indústrias químicas, tais como Imperial Chemical Industries
(ICI), du Pont e Air Products, vieram a adotar esta técnica como parte de seus
programas de segurança.
De acordo com Aiche (2000) a Análise por Árvore de Falhas permite que a
freqüência de um evento acidental seja estimada por meio de modelos lógicos de
mecanismo de falhas.
O modelo é baseado na combinação das falhas de componentes básicos, sistemas
de segurança e confiabilidade humana a partir do uso de portões lógicos,
descrevendo eventos dependentes (E) e eventos independentes (OU), e provendo a
quantificação do evento topo, o qual consiste no evento acidental estudado (AICHE,
2000).
Durante o processo de elaboração da árvore de falhas análises históricas de
eventos semelhantes permitem uma melhor identificação dos eventos base e das
interações que podem levar os mesmos à ocorrência do evento acidental em estudo.
No entanto, deve-se ter atenção à ocorrência de eventos raros durante este tipo de
análise, pois a não ser que a população analisada pela referência seja
suficientemente grande para permitir a ocorrência dos mesmos, estes não serão
identificados em análises históricas (AICHE, 2000).
A quantificação dos eventos de base, sendo estes geralmente equipamentos,
instrumentações, sistemas de segurança e ações humanas, é realizada por meio de
análises históricas, confiabilidade estrutural ou qualquer outra técnica com a qual
possam ser estimadas freqüências de ocorrência e/ou probabilidades de ocorrência.
A interação entre os valores empregados aos eventos de base pode ser realizada a
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partir de teoria cinética, processos de Markov, simulação de Monte Carlo, dentre
outros (VROM, 2005b).
No entanto a aplicação da técnica de Análise por Árvore de Falhas não é comum em
estimativas e avaliações de riscos de acidentes maiores em sistemas de transporte
dutoviários.
Em BSI (2009) é descrito que a etapa de estimativa das freqüências é um dos
principais fatores que afetam o risco de empreendimentos dutoviários, requerendo,
em casos específicos, a aplicação de modelos preditivos para o cálculo da
freqüência de falhas.
De um modo geral a estimativa da freqüência de ocorrência em sistemas de
transporte dutoviários é realizada por meio de históricos de ocorrências dos eventos
acidentais e da extensão do traçado analisado, apresentados em relatórios
divulgados por operadoras de sistemas de transporte dutoviários de países como
Estados Unidos e Inglaterra, e também de grupos de trabalho de países do
continente Europeu.
Estes relatórios são divulgados e encontram-se disponíveis na internet, nos sítios
das entidades responsáveis pelos mesmos, sendo estas:
CONCAWE – Conservation of Clean Air and Water in Europe, divulgação de
relatórios de acidentes em dutos de transporte de líquidos inflamáveis na
Europa;
EGIG – European Gas Pipeline Incident Data Group, divulgação de relatórios
de acidentes em dutos de transporte de gases inflamáveis na Europa;
DOT – United States Departament of Transportation, divulgação de relatórios
de acidentes em sistemas de transporte nos Estados Unidos;
UKOPA – United Kingdom Onshore Pipeline Operators Association,
divulgação de relatórios de acidentes em dutos de transporte de líquidos e
gases na Inglaterra.
Conforme já apresentado nesta pesquisa, Concawe (2010), divulgado pela entidade
Conservation of Clean Air and Water in Europe, traz como freqüência de ocorrência
de acidentes em sistemas de transporte dutoviários de líquidos inflamáveis o valor
médio de 0,3 acidentes para cada 1000 km de duto, para o período entre 2004 e
2008.
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Ukopa (2009) apresenta, para os anos de 2003 a 2008, o valor médio de 0,064
acidentes para cada 1000 km de dutos no território inglês.
Nos Estados Unidos a média de ocorrência de acidentes em sistemas de transporte
dutoviários de líquidos inflamáveis, entre os anos de 1990 e 2009, é de 0,9512
acidentes para cada 1000 km de dutos
Com relação à técnica de Análise por Árvore de Eventos (AAE), esta é aplicada ao
desenvolvimento de um evento acidental para análise e obtenção dos efeitos que
podem ser gerados (LEES, 1996).
Em se tratando de uma técnica indutiva, a Análise por Árvore de Eventos permite a
análise

temporal

do

evento,

podendo

ser

aplicada

para

análises

do

desencadeamento do evento até a ocorrência do acidente, denominadas análises
pré-acidentais, ou em análises da ocorrência do acidente até a geração das
conseqüências, denominadas análises pós-acidental (VROM, 2005b).
As análises pré-acidentais são usadas normalmente em indústrias de processo, para
compreensão da interação entre fatores, da efetividade de sistemas de segurança e
de intervenções operacionais sobre o evento acidental em andamento. Já as
análises pós-acidentais são aplicadas para a determinação das conseqüências
geradas em função da presença de interferências temporais durante o evento
acidental (AICHE, 2000).
A construção da árvore de eventos é realizada com o uso de lógica Booleana, onde
a condição positiva atente à interferência ou ao funcionamento do sistema proposto,
enquanto que a condição negativa nega a incidência da interferência analisada ou o
funcionamento do sistema em análise.
A quantificação da árvore de eventos é realizada de maneira indutiva, a partir da
freqüência de ocorrência do evento acidental estudado, sendo aplicada à mesma as
probabilidades condicionais das interferências temporais e obtendo-se a freqüência
de ocorrência das conseqüências geradas.
A Figura 6 apresenta um exemplo de aplicação de árvore de eventos para uma
análise pós-acidental em um sistema de transporte dutoviário.
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Figura 6 – Exemplo de árvore de eventos pós-acidental.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nesta pesquisa durante o estudo de caso foi aplicada a técnica de Análise por
Árvore de Eventos para determinação e quantificação dos efeitos físicos decorrentes
do vazamento de etanol nos sistemas de transporte dutoviários analisados.

5.4.4 Estimativa das Conseqüências
A estimativa das conseqüências em estudos de análise de riscos de acidentes
maiores é baseada em modelos que descrevem o comportamento das substâncias
envolvidas durante o evento acidental em estudo.
Aiche (2000) faz uma separação entre acidente e incidente durante a etapa de
estimativa das conseqüências quando menciona que “acidentes são iniciados por
um incidente, o qual é normalmente resultado de uma perda de contenção de
material a partir de um processo”.
Todo acidente, denominado nesta pesquisa também como evento acidental, é
iniciado por uma descarga, a qual é estudada a partir de modelos de fonte. Um
modelo de fonte fornece a descrição da taxa de descarga, do inventário vazado ou
do tempo total de vazamento e do estado físico da substância vazada.
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Segundo VROM (2005a) um modelo de descarga depende das propriedades físicas
da substância, das condições de processo ou armazenamento, do modo com que a
perda de contenção ocorre e dos fatores com os quais o meio pode interagir com o
vazamento.
Durante e após o vazamento a substância em análise interage com o meio em que a
mesma é descarregada resultando em alterações de seu estado termodinâmico. A
substância vazada pode formar uma poça, pode dispersar na atmosfera, pode
interagir com um corpo d’água ou mesmo ignitar imediatamente e resultar em um
incêndio em jato, também conhecido como jato de fogo (VROM, 2005a).
A escolha dos modelos a serem aplicados após a descarga da substância
dependem do estado da mesma e de suas propriedades, podendo ser utilizados
modelos de dispersão, para descrever o transporte da substância na atmosfera e a
dispersão da mesma até certos níveis de concentração, ou modelos de incêndio e
explosão para conversão da energia disponível em radiação térmica e sobrepressão
(AICHE, 2000).
A Figura 7 apresenta um diagrama lógico para aplicação dos modelos de
conseqüências.
Aiche (2000) descreve ainda que modelos de efeitos físicos específicos são
aplicados para converter os resultados obtidos pelos modelos de incêndio, explosão
e dispersão em efeitos às pessoas e estruturas. Isto possibilita a determinação das
conseqüências conforme o objetivo do trabalho elaborado, sendo que quando
associadas a uma chance ou freqüência de ocorrência resultam em um risco.
Lees (1996), Vrom (2005a) e Aiche (2000) apresentam uma compilação das
equações matemáticas empregadas nos modelos de cálculo de cada etapa da
estimativa das conseqüências.
No entanto a disponibilidade crescente de modelos de cálculo inseridos em códigos
computacionais, tais como Aloha, da Environmental Protect Agency (EPA), Phast, da
Det Norske Veritas (DNV), Effects, da The Netherlands Organization (TNO) e
SuperChems, da Arthur D’Little, permitiram que estas estimativas fossem realizadas
em menor tempo e com maior precisão dos cálculos.
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Figura 7 – Diagrama lógico para aplicação dos modelos de conseqüências.
Fonte: Adaptado de Aiche (2000, p.58)
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Existem ainda modelos de cálculo que consideram a dinâmica do fluído,
denominados Computacional Fluid Dinamics (CFD), tais como o Flacs da empresa
GexCon Netherlands. Normalmente estes modelos não se encontram inseridos em
códigos computacionais juntamente com outros modelos, sendo utilizados em
análises de etapas de cálculo específicas. Nestes modelos são consideradas a
presença de obstáculos tais como equipamentos, linhas e estruturas prediais
durante a análise do desencadeamento do efeito físico em estudo.
A dificuldade durante o uso dos códigos computacionais está em encontrar modelos
de fonte que representem a situação em análise, fazendo com que em geral a
estimativa da amplitude dos efeitos físicos não seja condizente com a realidade, o
que exclui a credibilidade do estudo elaborado e implica, muitas das vezes, em
dimensionamento incorreto de recursos emergenciais e de meios de mitigação dos
riscos impostos pelo empreendimento, além da possibilidade de atrasos durante o
licenciamento ambiental devido à necessidade de revisões em etapas do estudo.
Segundo Aiche (2000) os modelos de fonte, considerados como o estágio inicial da
análise das conseqüências aplicada aos estudos de análise de riscos tecnológicos,
são divididos em duas categorias de processo de vazamento, sendo estas
liberações através de dispositivos emergenciais, tais como válvulas de alívio, e
vazamentos não planejados, tais como falhas de contenção. A Figura 8 ilustra os
principais mecanismos de vazamentos abordados nos modelos de fonte.
Vrom (2005a) apresenta esta mesma ilustração quando descreve os diferentes
modelos de fonte que podem ser aplicados para a etapa de estimativa das
conseqüências.
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Figura 8 – Principais mecanismos de vazamento abordados pelos modelos fonte.
Fonte: Adaptado de Fryer e Kaiser (1979, apud Aiche, 2000, p.63).
Como pode ser observado os modelos de fonte apresentados são relacionados a
modelos de vazamentos a partir de recipientes de armazenamento ou de transporte,
ou ainda por meio de válvulas e tubulações conectadas aos mesmos.
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Estes modelos tem boa aplicação na análise de instalações estacionárias ou de
transporte pontuais, mas não permitem analisar de maneira correta sistemas
dutoviários de transporte de substâncias químicas.
O desenvolvimento de modelos de fonte aplicáveis a dutos de transporte de gases e
gases liquefeitos e a incorporação dos mesmos nos códigos computacionais mais
utilizados no mercado, tais como o Phast e o Effects, proporcionou um avanço para
a estimativa e avaliação dos riscos impostos por estes tipos de empreendimento.
No entanto a falta de modelos de fonte aplicáveis a dutos de transporte de líquidos
nos códigos computacionais ainda dificulta a elaboração de trabalhos para este tipo
de empreendimento.
Segundo Vrom (2005a) com exceção do modelo de vazamento de líquidos em dutos
apresentado na edição anterior desta mesma referência não há modelos de fonte
aplicáveis para representação de vazamentos de líquidos em dutos de transporte.
Ainda assim, o modelo apresentado descreve a condição de vazamento em dutos
horizontais com base no balanço de massa e no balanço de momentum, não
levando em consideração a topografia do terreno, a partir da qual são geradas
pressões hidráulicas que determinam a pressão no ponto de vazamento.
Aiche (2000) reforça esta afirmação quando descreve que em vazamentos de
substâncias líquidas a pressão é a força que define a descarga, sendo a mesma
transformada em energia cinética. No entanto, não apresenta soluções de modelos
de fonte aplicáveis a dutos de transporte de líquidos.
Embora existam modelos de fonte para representação da descarga de líquidos por
orifícios, conforme o trabalho de Bernoulli e Torricelli, apresentado por Aiche (2000),
estes dependem diretamente da pressão hidráulica, ocasionada pelas colunas de
líquidos presentes a montante e a jusante do ponto de vazamento em estudo, e da
energia resultante no ponto de vazamento em função da extensão destas colunas
até o mesmo, dentre outras variáveis.
Isto dificulta a representação deste modelo de fonte em códigos computacionais por
requererem o traçado do duto para análise das forças resultantes no ponto em
análise, sendo que em se tratando de pressões hidráulicas estas variam em função
do tempo, conforme a variação da altura das colunas de líquido.
A equação a seguir, apresentada por Aiche (2000), é resultado do trabalho de
Bernoulli e Torricelli para representação da descarga de líquidos em orifícios.
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m

Onde: m ACd gP1 P2 -

A Cd

2 g

P1

(1)

P2

Vazão mássica de descarga (kg/s)
Área da seção de vazamento (m2)
Coeficiente de descarga da seção (-)
Aceleração da gravidade (m/s2)
Densidade da substância (kg/m3)
Pressão exercida sobre o ponto de vazamento (Pa)
Pressão no ponto de vazamento (Pa)

Baptista e Kossatz (2001) apresentam uma proposta de um método para estimativa
do inventário vazado em acidentes com dutos de transporte de hidrocarbonetos
líquidos.
O método apresentado é calcado na hipótese de que o volume vazado em um
acidente envolvendo um duto de transporte de líquido é igual a soma entre o volume
vazado até a detecção, o volume vazado até o desligamento do sistema de
bombeamento e fechamento das válvulas a montante e jusante ao ponto de
vazamento e o volume contido nas colunas gravitacionais presentes entre as
válvulas de bloqueio a montante e jusante ao ponto de vazamento e o ponto de
vazamento, conforme apresentado a seguir.
TLV

Onde: TLV VDU VPV VG -

VUD VPV VG

(2)

Volume vazado (m3)
Volume vazado até a detecção (m3)
Volume vazado até a paralisação do bombeio e fechamento das
válvulas a montante e jusante ao ponto de vazamento (m3)
Volume das colunas gravitacionais entre as válvulas de bloqueio e o
ponto de vazamento (m3)

O volume vazado até a detecção e o volume vazado até a paralisação do
bombeamento são obtidos por meio de vazão alcançada no sistema no instante do
acidente (BAPTISTA e KOSSATZ, 2001).
Como uma resposta natural à diminuição do esforço necessário durante o
bombeamento entre dois pontos, no instante do vazamento a vazão do sistema de
bombeamento tende a aumentar, sendo restrita a vazão máxima operacional da
bomba, não obedecendo a balanços energéticos a partir da pressão da mesma.
Já o volume vazado pelo escoamento das colunas hidráulicas até o fechamento das
válvulas de bloqueio e após o fechamento das mesmas é calculado a partir da
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equação de Bernoulli acerca do balanço de energia, apresentada por Çengel e
Cimbala (2007), conforme a seguir.
v12
2

P1

g z1

P2

v 22
2

g z2

g Hct

(3)

Onde: Hct Hc -

Perda de carga total (m)
Perda de carga incidente no escoamento do líquido entre o topo da
coluna hidráulica e o ponto de vazamento (m)
Hpv - Perda de carga incidente na saída do fluído através do ponto de
vazamento (m)
Z1 Altura do topo da coluna hidráulica (m)
Z2 Altura do ponto de vazamento (m)
P1 Pressão resultante do topo da coluna hidráulica (Pa)
P2 Pressão resultante no ponto de vazamento (Pa)
v1 Velocidade de escoamento do topo da coluna hidráulica (m/s)
v2 Velocidade de escoamento no ponto de vazamento (m/s)

O topo da coluna hidráulica montante e jusante ao ponto de vazamento é o ponto
mais alto onde há presença de fluído ao longo do traçado. A Figura 9 apresenta um
corte vertical esquemático de um traçado de um duto de transporte de líquido
utilizado para exemplificar as etapas de escoamento das colunas hidráulicas
presentes no mesmo.
Topo da coluna
hidráulica montante no
instante inicial do
vazamento

Colunas hidráulicas a
jusante

Topo da coluna
hidráulica jusante no
instante inicial do
vazamento

Coluna hidráulica a
montante
Terminal 2
Terminal 1
Ponto de
vazamento

Linhas de
correspondência de
altura das colunas

Traçado

Figura 9 – Corte vertical esquemático de um traçado hipotético de um duto de
transporte para efeito de exemplo. Fonte: Elaborado pelo autor.
Çengel e Cimbala (2007) apresentam a equação de perda de carga para análise de
escoamentos em sistemas de tubos, conforme a seguir.
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Hc

Onde: f ldv-

v2

f

2 g

l
d

(4)

Fator de atrito (-)
Extensão do duto entre o topo da coluna hidráulica e o ponto de
vazamento (m)
Diâmetro interno do duto (m2)
velocidade do fluido em escoamento (m/s)

O fator de atrito deve ser calculado conforme o tipo de escoamento em análise,
podendo o mesmo ser laminar, turbulento ou de transição (ÇENGEL e CIMBALA,
2007). Azevedo Netto et al (1998) apresenta a equação de Swamee-Jain,
representada a seguir, a qual segundo Andrade e Carvalho (2001) possibilita boa
aderência ao diagrama de Moody para o cálculo do fator de atrito em escoamentos
laminares e turbulentos.

f

8

64
v d

9,5

ln

3,7 d

5,74
v d

2.500
v d

6

16

0 ,125

(5)

Onde: µ- viscosidade dinâmica da substância analisada (N.s/m2)
- Rugosidade da parede interna da tubulação analisada (mm)
A perda de carga resultante da saída do fluído através do ponto de vazamento é
obtida a partir da perda de carga incidente em singularidades, apresentada a seguir
(ÇENGEL e CIMBALA, 2007).

Hpv

Onde: k -

k

v2
2 g

(6)

Coeficiente de carga incidente na singularidade (m)

A partir da aplicação das equações apresentadas acima foi possível determinar a
velocidade de vazamento no sistema em estudo. Obtida a velocidade de
escoamento do fluído no ponto de vazamento, a vazão é calculada a partir do
produto entre a mesma e a área de vazamento.
Considerando-se o transiente de fluxo ocasionado pela diminuição das colunas
hidráulicas a montante e a jusante ao ponto de vazamento durante o escoamento do
líquido, o cálculo da vazão ou taxa de escoamento deve ser repetido
constantemente até o esgotamento das colunas hidráulicas.
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Embora os estudos de análise de riscos elaborados para dutos de transporte de
líquidos inflamáveis já sejam realizados seguindo o método de estimativa do volume
vazado proposto por Baptista e Kossatz (2001), ainda há uma indefinição muito
grande acerca dos modelos que devem ser adotados para representar o
escoamento das colunas hidráulicas do duto, sendo estas responsáveis pelo
escoamento da maior parte do líquido durante a análise, influenciando diretamente
os resultados da estimativa das conseqüências.
Isto ocorre devido à dificuldade de aplicação de modelos manuais envolvendo
cálculos de transientes de fluxo em sistemas em que a inclinação das colunas
hidráulicas não é uniforme devido às peculiaridades da altimetria do terreno ao longo
do traçado, requerendo tempo para análises minuciosas das variáveis em cada
instante do vazamento.
Foram encontrados no mercado, e testados pelo autor em suas versões demo,
softwares contendo modelos de cálculo voltados ao dimensionamento de dutos em
projetos, tais como o PipeFlow, desenvolvido pela empresa Daxesoft Ltda., e o AFT
Fathom, desenvolvido pela empresa Applied Flow Technology Corporation.
Com estes modelos é possível definir as características do duto, das substâncias
que serão escoadas através do mesmo e dos equipamentos de bombeamento e
válvulas de bloqueios e o traçado do mesmo, incluindo as altimetrias, resultando em
uma análise das pressões incidentes em cada ponto do traçado do duto durante
uma operação de transferência.
No entanto, não foi possível representar um vazamento contínuo das colunas
hidráulicas do duto nestes modelos, sendo obtidas apenas taxas de escoamento no
instante da ocorrência do vazamento, calculadas a partir da pressão estática
incidente no ponto em análise.
Outra dificuldade na predição de consequências em dutos de transporte de líquidos
inflamáveis é a determinação da área de espalhamento. Segundo PNNL (2003) a
previsão de modelos para determinação de áreas de espalhamento de líquidos é um
trabalho em desenvolvimento, ou seja, devido às diversas variáveis envolvidas não
há um modelo capaz de realizar a devida previsão do comportamento da substância
vazada conforme as características do local do vazamento.
Em HSE (2002b) é descrito que a conformação da poça de líquido formada durante
um vazamento é influenciada pela topografia local, e que os modelos de modelos de

55

incêndio em poça assumem formato circular para a mesma, sendo sugerido pelo
mesmo um diâmetro máximo de 100 metros, equivalente a uma área de
espalhamento de 7854 m2.
Cetesb (2003) determina que para estudos de escoamento de líquidos sem
contenção deve-se assumir um espalhamento livre com lâmina de líquido de 0,03
metros de espessura.
Já em Vrom (2005a) a espessura da lâmina de líquido indicada para estudos de
escoamento de líquidos sem contenção é de, no mínimo, 0,005 metros, sendo
sugerido, também, assumir um tamanho de poça máximo baseado na topografia da
região e no julgamento de especialistas.
De acordo com Vrom (2005a) e Aiche (2000), um modelo de descarga depende,
dentre outros fatores, do modo com que a perda de contenção ocorre. Para isto
devem ser estabelecidas as classes de vazamento a serem estudadas na estimativa
das conseqüências, e que posteriormente serão relacionadas às freqüências de
ocorrência dos eventos acidentais estudados.
Embora Cetesb (2003) não estabeleça classes de vazamento para o cálculo das
conseqüências em eventos acidentais, atualmente é praticada a adoção de dados
provenientes de relatórios internacionais publicados por entidades governamentais e
não governamentais, tais como os apresentados por Concawe (2000), Egig (2008),
DNV (2002), Kayes (1985), DOT (1996), Ukopa (2009), HSE (2002a), Rivm (2009),
API (1999), API (2008), dentre outros.
Dentre os relatórios citados acima apenas Concawe (2000), Egig (2008), DOT
(1996) e Ukopa (2009) têm como base bancos de dados de eventos acidentais de
vazamentos em dutos de transporte de substâncias químicas.
Concawe (2009) apresenta 6 classes de vazamentos nas quais os eventos
acidentais envolvendo vazamentos nos dutos “on shore” de transporte de líquidos
inflamáveis na Europa são enquadrados para classificação do tamanho do furo,
sendo estas:
Pinhole: orifícios inferiores a 2 mm de extensão por 2 mm de largura;
Fissure: orifícios com extensão variando de 2 a 75 mm e largura de até 10%
da extensão;
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Hole: orifícios com extensão variando de 2 a 75 mm e largura superior a 10%
da extensão;
Split: orifícios com extensão variando de 75 mm a 1000 mm e largura de até
10% da extensão;
Rupture: orifícios com extensão superior a 75 mm e largura superior a 10% da
extensão;
No hole: vazamentos em juntas e selos mecânicos.
Já Egig (2008), embora voltado ao registro de eventos acidentais de vazamentos
ocorridos em dutos “on shore” de transporte de gases inflamáveis com pressão
superior a 15 bar na Europa, apresenta somente 3 classes de vazamento para
classificação do tamanho do furo, sendo estas:
Pinhole/Crack: orifícios com diâmetro inferior ou igual a 20 mm;
Hole: orifícios com diâmetro superior a 20 mm e inferior ou igual ao diâmetro
da tubulação;
Rupture: orifícios com diâmetro superior ao diâmetro da tubulação.
Ukopa (2008) relaciona 6 classes de vazamento para enquadramento do diâmetro
equivalente do furo observado nos eventos acidentais de vazamento de gases e
líquidos em dutos “on shore” de transporte de substâncias químicas no Reino Unido,
sendo estas:
Entre 0 e 6 mm;
Entre 6 mm e 20 mm;
Entre 20 mm e 40 mm;
Entre 40 mm e 110 mm;
Superiores a 110 mm, com tamanho restrito ao diâmetro nominal do duto;
Superiores ao diâmetro nominal do duto.
De acordo com API (1999), o relatório United States Departament of Transportation
de análise de incidentes envolvendo dutos de transporte de líquidos perigosos nos
Estados Unidos define 3 classes para enquadramento dos vazamentos ocorridos,
sendo estas:
Leaks: definida como sendo um furo o qual penetra a parede do duto
associado ao escape de uma pequena quantidade de substância. Quando
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não descobertos, esta classe de vazamento normalmente não implica na
paralisação das operações do duto;
Punctures: definida como sendo uma abertura no duto por um impacto de um
equipamento mecânico. O orifício criado é geralmente largo o suficiente para
colocar o duto inoperante, mas não largo o suficiente para causar ruptura do
duto;
Ruptures: definida como sendo uma grande abertura no duto, normalmente
gerada de forma repentina, e que torna o duto inoperável.
Os relatórios de incidentes envolvendo dutos de transporte de gases desta mesma
entidade apresentam 4 classes de vazamento, sendo as 3 já apresentadas para
dutos de transporte de líquidos perigosos somadas da classe de “Tears”, definida
como sendo uma pequena ruptura assumida como sendo um incidente com
características próximas à ruptura.
Em DNV (2002), Kayes (1985), HSE (2002a), Rivm (2009) e API (2008) são
apresentadas análises de ocorrências de acidentes voltadas a unidades industriais
pontuais “on shore” e “off shore”.
HSE (2002a) e DNV (2002) apresentam dados históricos de vazamentos da indústria
“offshore” de hidrocarbonetos. Em HSE (2002a) os dados são apresentados em uma
distribuição de classes de vazamento que variam entre orifícios com os seguintes
diâmetros:
inferiores a 10 mm;
iguais ou superiores a 10 mm e inferiores a 25 mm;
iguais ou superiores a 25 mm e inferiores a 50 mm;
iguais ou superiores a 50 mm e inferiores a 75 mm;
iguais ou superiores a 75 mm e inferiores a 100 mm;
iguais ou superiores a 100 mm.
Já em DNV (2002) são apresentados dados históricos somente relativos aos tipos
de vazamento e origem dos mesmos segundo o tipo de equipamento envolvido, não
sendo estabelecidas classes de vazamento.
De acordo com a API (2008), as classes de vazamento que devem ser estudadas
em tubulações de processo petroquímico são:
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Small: orifícios com diâmetro inferior a 6,4 mm, sendo recomendada a adoção
de 6,4 mm;
Medium: orifícios com diâmetro igual ou superior a 6,4 mm, mas inferior a 51
mm, sendo recomendada a adoção de 25 mm;
Large: orifícios com diâmetro igual ou superior a 51 mm, mas inferior a 152
mm, sendo recomendada a adoção de 102 mm;
Rupture: orifícios com diâmetro igual ou superior a 152 mm, sendo
recomendada a adoção do diâmetro da tubulação, com no máximo 400 mm.
Já Kayes (1985) apresenta o valor de 20% do diâmetro da tubulação como sugestão
para tamanho de furo a ser estudado, além da ocorrência de rupturas envolvendo
vazamentos em 100% da seção da tubulação.
Em Rivm (2009) são referenciadas as classes de ruptura e furo com diâmetro efetivo
de 20 mm para tubulações de transporte enterradas. Embora esta referência seja
voltada a unidades industriais de processo, a mesma faz menção de que estes
valores podem ser aplicados a dutos de transporte de substâncias químicas.
Definido o modelo de vazamento e as variáveis que influenciam diretamente o
mesmo, é necessário que sejam definidos os níveis dos danos que serão estudados
em função dos objetivos do trabalho elaborado.
Em se tratando de riscos tecnológicos, Nardocci (1999) relaciona os mesmos a
danos à saúde humana, sendo estes caracterizados essencialmente por efeitos
imediatos.
Passos (2002) relaciona a medição dos riscos realizada em avaliações de riscos
para fins de licenciamento ambiental a número de fatalidades ocasionadas pelo
impacto imediato dos eventos acidentais.
Cetesb (2003), Bahia (2009) e Fepam (2001) apresentam critérios para avaliação
dos riscos de acidentes maiores com base no número de vítimas fatais. Desta forma,
os níveis de danos estudados em avaliações de riscos de acidentes maiores para
licenciamento ambiental estão relacionados a fatalidades da população, sendo
determinada a chance, ou probabilidade, do indivíduo morrer a partir da dose de
energia ou substância tóxica a qual o mesmo é exposto durante a ocorrência de um
efeito físico.
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A dose é obtida por meio da relação entre a concentração de substância ou
intensidade de energia e o tempo de exposição aos mesmos.
Segundo Gharabagh et. al. (2009), a escala de probit é um bom método para
estimativa da probabilidade de fatalidade esperada em um ponto no qual o indivíduo
permanece exposto a um determinado efeito físico. A equação 7 é utilizada para
determinação do valor de probit a partir de uma concentração da substância ou
intensidade de energia, do tempo de exposição e das constantes que variam
segundo o tipo de substância tóxica ou a forma de dissipação da energia envolvida.
y
Onde: y a, b e n xt-

a b ln x n t

(7)

Valor de Probit (-)
Constantes inerentes a cada situação em análise (-)
Conscentração tóxica (ppm) ou intensidade da radiação térmica
(W/m2)
Tempo de exposição (s, para radiações térmicas; minutos, para
concentrações tóxicas)

A parcela (xn x t) da equação 7 é relativa a dose recebida pelo individuo exposto, a
qual varia em relação a concentração da substância presente no ar ou a intensidade
da radiação térmica em relação ao tempo de exposição do mesmo. Normalmente a
concentração da substância tóxica no ar é representada por c, enquanto que a
intensidade de radiação térmica é representada por q.
Determinado o valor de probit, este pode ser associado diretamente à probabilidade
de fatalidade do indivíduo, exposto à concentração tóxica ou a intensidade de
energia a qual o mesmo foi exposto durante o tempo considerado para a análise,
com o uso dos valores apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Relação entre porcentagem de fatalidade e os valores de probit
% Fatalidade
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
99

0
3,72
4,16
4,48
4,75
5,00
5,25
5,52
5,84
6,28
7,33

1
2,67
3,77
4,19
4,50
4,77
5,03
5,28
5,55
5,88
6,34
7,37

2
2,95
3,82
4,23
4,53
4,80
4,05
5,31
5,58
5,92
6,41
7,41

Fonte: Adaptado de Vrom (1989)

3
3,12
3,87
4,26
4,56
4,82
5,08
5,33
5,61
5,95
6,48
7,46

4
3,25
3,92
4,29
4,59
4,85
5,10
5,36
5,64
5,99
6,55
7,51

5
3,36
3,96
4,33
4,61
4,87
5,13
5,39
5,67
6,04
6,64
7,58

6
3,45
4,01
4,36
4,64
4,90
5,15
5,41
5,71
6,08
6,75
7,65

7
3,52
4,05
4,39
4,67
4,92
5,18
5,44
5,74
6,13
6,88
7,75

8
3,59
4,08
4,42
4,69
4,95
5,20
5,47
5,77
6,18
7,05
7,88

9
3,66
4,12
4,45
4,72
4,97
5,23
5,50
5,81
6,23
7,33
8,09
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Em se tratando de substâncias inflamáveis, para as quais o tipo de radiação
recebida pelo indivíduo expostos a um incêndio é o mesmo independentemente da
substância envolvida, variando somente a intensidade em função desta, DOT
(1975), DOT (1979) e Lees (1996) apresentam valores aplicados às constantes a, b
e n para definição da probabilidade de fatalidade em função da intensidade térmica
gerada e do tempo de exposição do indivíduo a mesma.
DOT (1975) apresenta o modelo de vulnerabilidade desenvolvido por Norman A.
Eisenberg, Cornelius J. Lynch e Roger J. Breeding, que veio a ser conhecido
posteriormente como modelo de vulnerabilidade de Eisenberg.
Este modelo foi desenvolvido com base em dados de fatalidades de pessoas
expostas a radiações ultra-violetas a partir das bombas de Nagasaki e Hiroshima.

y

14,9 2,56 ln

I

4

3

10

t
4

(8)

O modelo de vulnerabilidade de Eisenberg foi corrigido posteriormente por Chi K.
Tsao e Willard W. Perry, para aplicação em estimativas de fatalidades de indivíduos
expostos a radiações térmicas oriundas de hidrocarbonetos. Para isto foram
utilizadas correlações entre as doses necessárias para ocasionar queimaduras de 1º
grau a partir de radiações ultra-violeta e radiações infra-vermelho (DOT, 1979).

y

12,8 2,56 ln

I

4

3

10

t
4

(9)

A diferença entre as doses necessárias para causar danos a partir de radiações
ultra-violeta e infra-vermelho é apresentada também por HSE (2010), quando
descreve que para causar 1% de fatalidade em uma população os indivíduos devem
estar expostos a radiações ultra-violeta variando entre 670 a 1100 (kW/m2)4/3s ou a
radiações infra-vermelho variando entre 240 a 730 (kW/m2)4/3s.
Vrom (1989) e RIVM (2009) adotam o modelo de vulnerabilidade apresentado por
DOT (1979) para determinação dos níveis de fatalidade a partir da exposição de
indivíduos a radiações térmicas.
Já na Inglaterra o HSE adota o conceito de dose recebida, sendo esta acumulada
pelo indivíduo até atingir o nível corresponde à probabilidade de fatalidade em
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estudo. Exemplos destes níveis são apresentados por HSE (2010), sendo estes
1000 (kW/m2)4/3s, 2000 (kW/m2)4/3s e 3200 (kW/m2)4/3s correspondentes a 1%, 50%
e 100% de fatalidade, respectivamente.
Há ainda outros modelos de vulnerabilidade que podem ser aplicados para
determinação dos níveis de fatalidade a partir da exposição a radiações térmicas, tal
como o apresentado por Lees (1996). No entanto estes modelos ainda não têm sido
amplamente empregados na realização de estudos como vem ocorrendo com os
modelos apresentados por DOT (1975) e DOT (1979) e o uso de doses térmicas,
uma vez que envolvem variáveis de difícil dimensionamento, como é o caso da
ignição da roupa do indivíduo e a determinação da radiação térmica efetivamente
incidente (HSE, 2000).
Com relação aos danos causados por sobrepressão, Vrom (1989) descreve que em
função da alta velocidade de dissipação da energia em uma explosão o estudo dos
níveis de fatalidade na mesma não estão relacionados ao tempo de exposição,
sendo calculados somente a partir da sobrepressão gerada, como é apresentado na
equação 10 (HSE, 2010).

y

5,13 1,37 ln P

(10)

Onde: P - Sobrepressão gerada (bar)
Em se tratando de deslocamentos de ar, as explosões tem maior facilidade em
ocasionar abalos a estruturas fixas do que em indivíduos que são lançados pela
dissipação das ondas de sobrepressão. DNV (2001) afirma existirem muito poucos
casos de fatalidades de indivíduos obtidas diretamente pelos efeitos de
sobrepressão, estando as mesmas normalmente relacionadas a danos ocasionados
em estruturas.
HSE (2010) apresenta os valor de 3,0 barg para ocorrência de 100% de fatalidade a
um indivíduo exposto a ondas de sobrepressão, enquanto que o valor necessário
para abalo estrutural de um edifício causando 100% de probabilidade aos indivíduos
presentes no interior do mesmo é de 0,7 barg.
Cetesb (2003), Bahia (2009) e Fepam (2001) definem níveis de radiação térmica e
sobrepressão que devem ser considerados, minimamente, em avaliações de riscos
de acidentes ampliados, sendo estes apresentados no Quadro 4.

62

No entanto para Fepam (2001) e Bahia (2009) durante a estimativa das
conseqüências para geração de fatalidades devem ser estudados níveis de radiação
térmica e sobrepressão capazes de ocasionar fatalidades, sem que seja
estabelecido os níveis mínimos para isto, enquanto que Cetesb (2003) estabelece os
níveis de 1% e 50% de fatalidade como sendo mínimos para este tipo de estudo.
Em relação aos níveis de toxidade para geração de fatalidades, Cetesb (2003)
estabelece que devem ser estudadas as concentrações capazes de gerar 1% e 50%
de fatalidade em 10 minutos de exposição. Bahia (2009) determina que devem ser
estudadas as concentrações capazes de gerar 50% de fatalidade. Fepam (2001)
estabelece que devem ser estudadas as concentrações capazes de gerar 1% de
fatalidade em 30 minutos de exposição e as concentrações imediatamente perigosas
a vida e a saúde (IDLH).
Definidos os níveis de danos é realizada a estimativa das conseqüências para
determinação das distâncias alcançadas para os níveis de fatalidade de interesse de
cada efeito físico estudado.
Fepam, 2001
Incêndio em nuvem
(flashfire)
Radiação Térmica
Explosão
Cetesb, 2003
Incêndio em nuvem
(flashfire)
Radiação Térmica
Explosão

Limite Inferior de Inflamabilidade (LII) – 100% de
fatalidade
5 kW/m2 – 1% de fatalidade com exposição por 60 s
0,13 bar – 1% de probabilidade de ruptura dos tímpanos
0,07 bar – Danos estruturais
Limite Inferior de Inflamabilidade (LII) – 100% de
fatalidade
37,5 kW/m2 – 50% de fatalidade com exposição por 20 s
12,5 kW/m2 – 1% de fatalidade com exposição por 30 s
0,3 bar – 50% de fatalidade
0,1 bar – 1% de fatalidade

Bahia, 2009
Incêndio em nuvem
(flashfire)
Radiação Térmica

Limite Inferior de Inflamabilidade (LII) – 100% de
fatalidade
12 kW/m2 – 1% de fatalidade com exposição por 35 s
4 kW/m2 – Fuga dos colaboradores
Explosão
0,492 bar – Danos em 75% da estrutura e colapso de
tubulações aéreas
0,14 bar – Limite inferior de danos estruturais sérios
Quadro 4 – Níveis mínimos a serem apresentados em estudos de avaliação de
riscos segundo Cetesb (2003), Fepam (2001) e Bahia (2009).
Fonte: elaborado pelo autor.
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Em se tratando de uma análise comparativa dos resultados de risco individual de
acidentes maiores devido a adoção de diferentes métodos de cálculo das taxas de
escoamento em sistemas de transporte dutoviários de etanol, nesta pesquisa a
estimativa de conseqüências foi dirigida ao estudo de fatalidades.
Os métodos de cálculo para estimativa das taxas de escoamento, os modelos
adotados para estimativa das conseqüências e os níveis de interesse definidos para
análise das conseqüências estão apresentados na metodologia para realização do
estudo de caso.

5.4.5 Estimativa e Avaliação dos Riscos
A estimativa dos riscos consiste em métodos de cálculo aplicados para se quantificar
os riscos a partir da combinação de suas causas e conseqüências. De acordo com
Ferma (2003) “a estimativa de riscos pode ser quantitativa, semi-quantitativa ou
qualitativa, em termos de probabilidade de ocorrência e conseqüência”.
Já a avaliação dos riscos consiste em uma análise comparativa dos riscos a partir do
estabelecimento de limites a serem utilizados como referências, os quais permitam a
comparação de situações muitas vezes distintas (Cetesb, 2003).
Segundo Cetesb (2003) a estimativa e avaliação dos riscos depende de variáveis
muitas vezes desconhecidas, sendo que os resultados podem apresentar diferentes
níveis de incerteza.
Aiche (2000) discute a estimativa de riscos especifica à vida humana, a partir do
impacto imediato de um acidente tecnológico. Cetesb (2003) também especifica que
os riscos a serem avaliados devem contemplar possíveis vítimas fatais.
Em Aiche (2000) são apresentados três métodos para realização da estimativa
quantitativa dos riscos, os quais podem ser aplicados a partir da freqüência de
ocorrência dos acidentes e suas respectivas conseqüências, sendo estes
apresentados no Quadro 5.
Já Cetesb (2003), Bahia (2009) e Fepam (2001) estabelecem, para licenciamentos
ambientais, que os riscos de um empreendimento devem ser estimados sob a forma
de risco individual e risco social, devendo o risco social ser apresentado sob a forma
de curva F-N e o risco individual ser apresentado sob a forma de curvas de iso-risco.
Cetesb (2003) e Fepam (2001) citam ainda que os empreendimentos dutoviários
devem ser avaliados somente a partir do risco individual. No entanto hoje já é
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solicitado pela Cetesb que o risco social seja considerado na avaliação dos riscos de
empreendimentos dutoviários.
Bahia (2009) apresenta a necessidade de avaliação do risco social para
empreendimentos dutoviários, porém com um critério de avaliação mais brando em
relação ao aplicado à instalações fixas, devido a existência de políticas de uso e
ocupação do solo e a presença de parâmetros distintos aos das instalações fixas.
Índices
de risco

Valores expressos em unidade absoluta ou relativa, os quais são
correlacionados a magnitude dos riscos. Alguns índices podem ter
significado físico real, estando relacionados a simplificações de
medidas de riscos complexas, tais como taxas de acidentes fatais,
índices de perigo individual e taxa média de fatalidades. Já outros são
índices sem significado físico real, aplicados para hierarquizar
diferentes riscos que podem ser relacionados entre si, tais como
índices equivalentes de custo social, índices de mortalidade, índices
Dow de incêndio, explosão e exposição química e índices econômicos.
Risco
Trata-se do risco imposto a uma pessoa presente na vizinhança de um
Individual perigo (Considine, 1984, apud Aiche, 2000, p.397).
Desta forma os resultados da estimativa do risco individual não são
afetados pelo número de pessoas presentes na região de ocorrência
do evento.
O risco individual é normalmente estimado em termos de danos
irreversíveis ou fatalidades, podendo ser mensurado por um único
valor, uma relação de valores ou elementos gráficos de distribuição
geográfica dos riscos.
O cálculo do risco individual requer dados de freqüência de ocorrência
e conseqüências.
Risco
Trata-se da estimativa dos riscos impostos a um grupamento de
Social
pessoas locadas na zona de alcance dos efeitos físicos de um evento
acidental, ou de uma relação de eventos acidentais.
Normalmente expresso em gráficos de freqüência acumulada de
acidentes versus conseqüências, podendo ser expressos também por
um único valor tabular ou por uma relação de valores tabulares.
Assim como o risco individual, o cálculo do risco social requer dados de
freqüência de ocorrência e conseqüências, sendo esta última
relacionada ao tipo de dano em estudo.
Quadro 5 – Apresentação dos métodos para estimativa dos riscos.
Fonte: elaborado pelo autor.
Na bibliografia são encontradas diversas outras definições para risco social e risco
individual, tais como as apresentadas por IChemE (1994) na qual o risco individual
pode ser entendido como sendo “a freqüência esperada que um indivíduo venha a
sofrer um determinado nível de dano, decorrente da realização de atividades
perigosas específicas”, e o risco social como sendo a “ relação entre a freqüência e
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o número de pessoas que sofrem um nível específico de dano, em uma determinada
população, decorrente da realização de atividades perigosas específicas”.
No entanto todas as definições empregadas a cada um dos riscos convergem para
um mesmo entendimento e método de cálculo.
Segundo Vrom (2005c) o risco individual de instalações fixas pode ser obtido com o
emprego da expressão definida abaixo.
RI ( x, y )
Onde: RI (x,y) FEF PDV PF -

( FEF

PDV

PF )

(11)

Risco Individual no ponto x,y
Freqüência dos efeitos físicos
Probabilidade da direção dos ventos
Probabilidade do nível de fatalidade em estudo

Como resultado obtêm-se as freqüências de ocorrência dos danos na área
estudada. Interligando-se os pontos de mesmo valor têm-se a delimitação das áreas
da instalação de acordo com a criticidade dos riscos estudados, denominadas
também de curvas de iso-risco, conforme o exemplo apresentado na Figura 10.
As curvas de iso-risco representam o número de ocorrência esperado para os danos
estudados em um período de tempo determinado.

Figura 10 – Exemplo de curvas de iso-risco empregadas para representação do
risco individual de acidentes maiores em uma instalação industrial fixa.
Fonte: elaborado pelo autor.
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No entanto, embora tenham a mesma finalidade, o método para estimativa do risco
individual de acidentes maiores em sistemas de transporte dutoviários é distinto ao
aplicado para estimativa do risco individual de acidentes maiores em instalações
fixas.
BSI (2009) apresenta um método de cálculo aplicado a sistemas de transporte
dutoviários de líquidos inflamáveis baseado na distância de interação obtida a partir
da plotagem das conseqüências do duto, sendo esta função do espaçamento
mínimo entre os pontos de liberação para possibilitar a cobertura de todas as áreas
com presença de população ao longo do trecho analisado.
Esta distância é utilizada para o cálculo da freqüência de ocorrência do nível de
fatalidade estudado para o efeito físico, sendo esta o produto entre a distância de
interação, a freqüência de falha do duto, a probabilidade de ignição e a
probabilidade de ocorrência do efeito estudado no nível de fatalidade de interesse.
Embora Cetesb (2003), Bahia (2009) e Fepam (2001) não apresentem um método
consolidado para a estimativa do risco individual de acidentes maiores em sistemas
de transporte dutoviários, o método utilizado atualmente no Brasil foi acordado, e
aceito, entre os órgãos ambientais, que realizam este tipo de análise durante o
licenciamento ambiental, e as partes interessadas no licenciamento destes
empreendimentos.
Este método de cálculo é análogo ao apresentado por BSI (2009), diferindo apenas
na distância de interação, a qual é considerada como sendo o dobro do valor da
amplitude obtida para o efeito estudado no nível de fatalidade de interesse,
conforme apresentado na equação a seguir:
F% EF

Onde: F%EF FCV PEF f% PV DEF -

FCV

PEF

f % PV

2 DEF

(15)

Freqüência do nível de fatalidade para o efeito físico em estudo
(acidentes/ano)
Freqüência da classe de vazamento (acidentes/ano.m)
Probabilidade de ocorrência do efeito físico, em cada período (%)
Probabilidade de fatalidade do nível de interesse em estudo (-)
Probabilidade do efeito ocorrer em cada direção, aplicada somente a
efeitos físicos não radiais (%)
Distância obtida para o efeito físico, no nível de fatalidade estudado
(m)
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A representação do risco individual de acidentes maiores em sistemas de transporte
dutoviários é feita a partir das distâncias alcançadas em função da freqüência
acumulada dos eventos acidentais estudados, conforme o exemplo apresentado na
Figura 11.

Figura 11 – Exemplo de curva de risco individual de acidentes maiores para
sistemas de transporte dutoviários.
Fonte: elaborado pelo autor.
Já o risco social de um empreendimento é obtido por meio da curva de distribuição
cumulativa complementar, denominada também como sendo curva F-N, formada
pela interligação dos pontos determinados pelas equações 12, 13 e 14 (Cetesb,
2003)

Nik
Onde: Nik Niv PF -

( Niv PF )

(12)

Número de vítimas resultantes do evento i na direção de vento k
Número de vítimas presentes na região atingida pelo nível de
probabilidade PF do evento i, na direção de vento k
Probabilidade do nível de fatalidade em estudo
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Fi
Onde: Fi Fef Pk -

Fi Nik N-

Pk

(13)

Freqüência de ocorrência do evento i
Freqüência de ocorrência do efeito físico que resulta o evento i,
consideradas probabilidades de ignição
Probabilidade da cada direção de vento

FN
Onde: FN -

Fef

( Fi

onde

Nik

N)

(14)

Freqüência acumulada, ou freqüência de ocorrência dos eventos que
afetam N pessoas ou mais
Freqüência de ocorrência do evento i
Número de vítimas resultantes do evento i na direção de vento k
Número de vítimas

Como resultado têm-se a quantidade de pessoas afetadas, pelo dano estudado, em
função da freqüência de ocorrência dos mesmos, conforme o exemplo apresentado
na Figura 12.

Figura 12 – Exemplo de curva F-N empregada para representação do risco social.
Fonte: elaborado pelo autor.
Em se tratando de uma avaliação da influência dos métodos de cálculo das taxas de
escoamento sobre os resultados do risco individual de acidentes maiores em
sistemas de transporte dutoviários de etanol, nesta pesquisa não foi estimado o risco
social, sendo o método adotado para estimativa do risco individual apresentado na
metodologia aplicada ao estudo de caso.
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Estimados, os riscos são avaliados segundo os critérios preconizados por cada
órgão ambiental, ou documento de referência utilizado para a avaliação.
No Brasil, Cetesb (2003), Bahia (2009) e Fepam (2001) apresentam o mesmo nível
máximo tolerável para risco individual em instalações fixas, sendo este de
1,00 x 10-5 ano-1. Riscos impostos a comunidade acima deste nível são
considerados intoleráveis, sendo o empreendimento passível de não ser licenciado.
Riscos inferiores a 1,00 x 10-6 ano-1 são considerados como negligenciáveis.
Bahia (2009) e Fepam (2001) apresentam ainda uma abrandamento do critério de
risco individual para populações industriais, uma vez que consideram que o número
de horas de exposição dos trabalhadores ao risco é menor, e que os trabalhadores
da indústria consistem em adultos saudáveis com treinamento em caso de ações
emergenciais. Neste caso o nível máximo tolerável para risco individual é de
1,00 x 10-4 ano-1.
Já Cetesb (2003) e Fepam (2001) apresentam um abrandamento do critério para o
nível de risco individual máximo tolerável em instalações dutoviárias, sendo este de
1,00 x 10-4 ano-1.
Em outros países o critério para risco individual máximo tolerável varia entre os
níveis de 1,00 x 10-4 ano-1 a 1,00 x 10-6 ano-1, conforme apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 – Níveis para avaliação do risco individual
País / Estado /
Cidade
Brasil / São Paulo

Brasil / Bahia
Brasil / Rio Grande
do Sul

China / Hong Kong
Estados Unidos /
Califórnia / Santa
Barbara
Emirados Árabes /
Abu Dhabi
Singapura

Nível Máximo
Tolerável
1,00 x 10-5 ano-1
Instalações fixas
1,00 x 10-4 ano-1
Dutos
1,00 x 10-5 ano-1
1,00 x 10-5 ano-1
Instalações fixas
1,00 x 10-4 ano-1
Dutos
1,00 x 10-5 ano-1
1,00 x 10-5 ano-1

Nível
Negligenciável
1,00 x 10-6 ano-1
Instalações fixas
1,00 x 10-5 ano-1
Dutos
1,00 x 10-6 ano-1
1,00 x 10-6 ano-1
Instalações fixas
1,00 x 10-5 ano-1
Dutos
1,00 x 10-7 ano-1

Referência

Hkpsg (2010)
Muhlbauer (2004)

1,00 x 10-4 ano-1

1,00 x 10-6 ano-1

Adwea (2009)

5,00 x 10-5 ano-1

1,00 x 10-6 ano-1

NEA (2010)

Cetesb (2003)

Bahia (2009)
Fepam (2001)
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(conclusão)

Tabela 4 – Níveis para avaliação do risco individual
1,00 x 10-6 ano-1
Plantas novas
1,00 x 10-5 ano-1
Plantas existentes
Canadá
1,00 x 10-4 ano-1
Hungria
1,00 x 10-5 ano-1
República Checa
1,00 x 10-5 ano-1
Plantas novas
1,00 x 10-5 ano-1
Plantas existentes
Inglaterra
1,00 x 10-4 ano-1
Fonte: Elaborado pelo autor.
Holanda

-

Muhlbauer (2004)

1,00 x 10-6 ano-1
1,00 x 10-6 ano-1
-

Muhlbauer (2004)
Aiche (2009)
Aiche (2009)

1,00 x 10-6 ano-1

BSI (2009)

BSI (2009) apresenta ainda um risco máximo tolerável de 1,00 x 10-3 ano-1 para
trabalhadores na Inglaterra.
De acordo com Aiche (2009) na Alemanha é proibido que seja imposto risco além
dos limites do empreendimento. Já na Noruega é solicitado que a empresa que
desenvolve o estudo de risco proponha o critério de avaliação a ser utilizado.
Países como Grécia, Finlândia, Austria e Espanha não possuem política para
avaliação de riscos (Aiche, 2009).
O departamento de proteção de meio ambiente do estado de Nova Jersey, nos
Estados Unidos, apresenta critérios para avaliação do risco individual. No entanto
estes são voltados a fatalidades a partir de poluentes cancerígenos lançados na
atmosfera por empreendimentos industriais, sendo o nível de risco máximo tolerável
de 1,00 x 10-4 ano-1 e o nível de risco negligenciável de 1,00 x 10-6 ano-1 (Njdep,
2009).
Com relação ao risco social, no Brasil, Bahia (2009) e Fepam (2001) apresentam os
mesmos critérios para avaliação de riscos para instalações industriais fixas, sendo o
ponto de ancoragem em 1,00 x 10-3 ano-1, índice de inclinação de -1,5 e uma ordem
de grandeza para a região de ALARP (as low as reasonable practicable). Já o
critério de avaliação de risco social apresentado por Cetesb (2003) tem ponto de
ancoragem em 1,00 x 10-5 ano-1, índice de inclinação de -1,0 e duas ordens de
grandeza para a região de ALARP.
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Bahia (2009) apresenta ainda um critério de avaliação de risco social voltado a
transporte dutoviário, sendo este análogo ao proposto para instalações fixas, porém
com 3 ordens de grandeza para a região de ALARP.
Os critérios para avaliação do risco social apresentados por CETESB (2003), Bahia
(2009) e Fepam (2001) estão representados na Figura 13.
Adwea (2009) descreve ser adotado os critérios aplicados na Inglaterra para
avaliação do risco social. Segundo BSI (2009) o risco social na Inglaterra é
analisado a partir de um critério com ponto de ancoragem em 1,00 x 10-4 ano-1,
índice de inclinação de -1,0 e duas ordens de grandeza para a região de ALARP.
Já os critérios de avaliação de risco social das cidades de Hong Kong, na China, e
Santa Barbara, nos Estados Unidos, possuem o mesmo ponto de ancoragem e
ordem de grandeza para região de ALARP, diferindo apenas no índice de inclinação
(Hkpsg, 2010 e CSB, 2008).
Os critérios para avaliação do risco social apresentados por Adwea (2009), BSI
(2009), Hkpsg (2010) e CSB (2008) estão representados na Figura 14.

Figura 13 – Critérios de tolerabilidade para risco social no Brasil.
Fonte: elaborado pelo autor.
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Limite Inferior Inglaterra e Abu Dhabi/Emirados Árabes
Limite Superior Inglaterra e Abu Dhabi/Emirados Árabes
Limite Inferior Hong Kong/China
Limite Superior Hong Kong/China
Limite de Fatalidades Imposto por Hong Kong/China
Limite Inferior de Santa Barbara/Estados Unidos
Limite Superior de Santa Barbara/Estados Unidos

Figura 14 – Critérios de tolerabilidade internacionais para risco social.
Fonte: elaborado pelo autor.
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6. METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO DE CASO
Para a avaliação da influência dos modelos de estimativa das taxas de escoamento
das colunas hidráulicas no risco individual de sistemas de transporte dutoviários de
etanol foi realizado um estudo de caso envolvendo um sistema de transporte
dutoviário, tendo sido consideradas 3 situações com diâmetros distintos para este
sistema.
O estudo de caso realizado contemplou as etapas de preparo do material para
análise, determinação das taxas de escoamento das colunas hidráulicas do sistema
em análise, estimativa da amplitude dos efeitos físicos estudados, determinação das
freqüências de ocorrência e estimativa do risco individual.
A metodologia aplicada ao estudo de caso consistiu na definição do(s):
Traçado a ser aplicado ao estudo de caso;
Diâmetros dos dutos estudados;
Classes consideradas para a análise dos vazamentos;
Métodos de cálculo para determinação das taxas de escoamento;
Efeitos físicos oriundos dos eventos acidentais envolvendo sistemas
dutoviários de transporte de etanol;
Condições de espalhamento do inventário vazado;
Dados de entrada e modelos de estimativa das conseqüências;
Níveis de interesse para determinação da amplitude dos efeitos físicos;
Método para obtenção das freqüências de ocorrência das classes de
vazamento e dos efeitos físicos estudados;
Método para estimativa do risco individual de sistemas de transporte
dutoviário.
A metodologia aplicada ao estudo de caso e as etapas adotadas para realização do
estudo de caso estão apresentados na Figura 15.
O Quadro 7, apresentada ao final deste capítulo, traz a principais características de
cada cenário estabelecido para a realização do estudo de caso proposto para esta
pesquisa, enquanto que os dados utilizados para realização do estudo de caso estão
relacionados no Quadro 8.
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METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO DE CASO
- Definição do traçado para o estudo de caso;
- Definição dos diâmetros dos dutos estudados;
- Definição das classes de vazamento;
- Definição dos métodos de cálculo para determinação das taxas de
escoamento;
- Definição dos efeitos físicos estudados;
- Definição das condições de espalhamento;
- Definição dos modelos de conseqüências;
- Definição dos níveis de interesse para fatalidade;
- Determinação das freqüências de ocorrência;
- Determinação do método para estimativa do risco individual de acidentes
maiores.

ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
1. Preparo do material:
- Elaboração do perfil hidráulico do traçado;
- Elaboração do perfil de colunas hidráulicas do traçado;
2. Estimativa das taxas de escoamento:
- Aplicação dos métodos de cálculo;
- Obtenção e tabulação de resultados;
- Preparo do material para estimativa da amplitude dos efeitos físicos;
3. Estimativa das conseqüências:
- Alimentação do modelo;
- Obtenção e tabulação de resultados;
- Preparo do material para estimativa do risco individual.
4. Estimativa do Risco Individual:
- Elaboração de modelo de cálculo para o Risco Individual;
- Alimentação do modelo;
- Elaboração de gráficos de Risco Individual para cada situação analisada.
5. Análise dos Resultados:
- Discussão dos resultados e elaboração de hipóteses explicativas;
- Identificação de situações em que possam ser aplicados métodos de cálculo
simplificados para análise.
- Finalização do trabalho.

Figura 15 – Definição das etapas de trabalho para desenvolvimento do estudo de
caso. Fonte: elaborado pelo autor.

6.1 Definição do Traçado para o Estudo de Caso
Para realização desta pesquisa elaborou-se um cenário fictício de um traçado de um
sistema de transporte dutoviário entre os municípios de Santa Barbara d’Oeste e
Paulínia, no estado de São Paulo, estando presente um terminal em cada um dos
municípios em questão.
A extensão do traçado considerada entre os terminais foi de 38,2 km, estando o
terminal A no km 0+000 e o terminal B no km 38+200.
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O terreno considerado tem topografia irregular com elevação variando de 515 m a
625 m ao longo do traçado, sendo que os terminais A e B se encontram nas
elevações 570 m e 590 m, respectivamente.
A altimetria do traçado, a partir da qual é possível visualizar as extensões e
elevações do mesmo, está apresentada no Apêndice B.
Para possibilitar a determinação das taxas de escoamento foi criado um perfil
hidráulico do traçado, o qual constitui a representação somente dos trechos das
colunas a montante e a jusante, em relação ao ponto de vazamento, os quais têm
potencial de contribuição de volume para o escoamento do duto.
O perfil hidráulico foi criado com base na altimetria do traçado do duto, e encontra-se
apresentado no Apêndice C.
O ponto de vazamento escolhido para o estudo representa uma das menores
elevações do traçado, estando o mesmo locado no km 14+800, próximo às maiores
elevações do perfil, de modo que a perda de carga decorrente do escoamento das
colunas hidráulicas fosse minimizada, contribuindo para o aumento da taxa de
escoamento.
Visando a análise da pior situação possível não foram consideradas válvulas de
bloqueio ao longo do traçado.

6.2 Definição dos Diâmetros de Duto Estudados
Com o objetivo de abranger ao máximo os diferentes comportamentos de
vazamentos em função da variação de diâmetro dos dutos, para determinação da
influência dos modelos de estimativa de taxas de escoamento nos resultados de
risco individual de acidentes maiores foram selecionadas 3 classes de diâmetros
utilizadas em sistemas de transporte dutoviários já instalados, sendo estas de 10”,
18” e 24”.
Estas classes de diâmetros, embora determinadas aleatoriamente, possuem
representatividade para a análise em questão, uma vez que abrangem pequenos,
médios e grandes diâmetros encontrados em sistemas de transporte dutoviários.

6.3 Definição das Classes de Vazamento
Foram estudadas as classes de vazamento apresentadas por Kayes (1985), sendo
estas com seções de 100% e 20% do diâmetro da tubulação, acrescidas de uma
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classe de vazamento com seção de 5% do diâmetro da tubulação, conforme é
usualmente aplicado em estudos de análise de riscos de acidentes maiores no
estado de São Paulo.
Estas classes foram denominadas nesta pesquisa como grandes vazamentos,
médios vazamentos e pequenos vazamentos, respectivamente.
Para a classe de grande vazamento foi estudada a ocorrência de ruptura por
desalinhamento de seção, apresentada por VROM (2005c) como sendo full bore
rupture, tendo sido considerado a ocorrência do vazamento a partir das duas seções
da tubulação com 100% do diâmetro do duto cada.
Para as classes de médio e pequeno vazamento foi considerada a ocorrência do
vazamento por meio da parede do duto, a partir de áreas calculadas com as
respectivas seções.

6.4 Definição dos Métodos de Cálculo
Como o objetivo desta pesquisa é avaliar a influência dos modelos de estimativa das
taxas de escoamento de colunas hidráulicas no risco individual de sistemas
dutoviários, foram então definidos 4 modelos de cálculo, denominados como 1°, 2°,
3° e 4° métodos, conforme apresentado a seguir.
1º método: consistiu em analisar a variação da taxa de escoamento ao longo
do tempo de vazamento. Esta análise foi realizada por meio do software AFT
Fathom Versão 7.0 Demo, da empresa Applied Flow Technology Corporation.
Dentre os métodos propostos nesta pesquisa este é o método de análise
mais detalhado, pois leva em consideração o transiente hidráulico durante o
escoamento, resultando em diferentes taxas de escoamento ao longo do
tempo, e a incidência da perda de carga oriunda do escoamento, da
rugosidade da tubulação e das características do fluído analisado.
Para esta análise foram inseridas no software informações sobre as
condições de topografia, as características do duto em análise e as
características da substância transportada.
2º método: consistiu na adoção da maior taxa de escoamento considerando o
transiente hidráulico do duto resultante da topografia e da perda de carga.
Esta taxa foi considerada como sendo constante ao longo da análise do
escoamento, reduzindo o tempo de vazamento.
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A taxa de escoamento para aplicação deste método foi determinada a partir
dos resultados da aplicação do 1° método.
3º método: consistiu na adoção da taxa de escoamento resultante das
maiores colunas hidráulicas presentes no trecho analisado, considerando o
transiente hidráulico do duto resultante da topografia e da perda de carga.
Esta taxa foi considerada como sendo constante ao longo da análise do
escoamento, reduzindo o tempo de vazamento.
A taxa de escoamento para aplicação deste método foi determinada a partir
dos resultados da aplicação do 1° método.
4º método: consistiu na determinação da taxa de escoamento a partir das
pressões exercidas pelas maiores colunas hidráulicas presentes no trecho
analisado, sendo desconsiderado o transiente hidráulico e as perdas de carga
incidentes no escoamento.
Esta taxa foi adotada como constante ao longo de todo o vazamento,
reduzindo o tempo de vazamento.
Para obtenção das taxas de escoamento por este método foi aplicada a
equação 1 já apresentada nesta pesquisa, sendo esta:
m

Onde: m ACd gP1 P2 -

A Cd

2 g

P1

P2

(1)

Vazão mássica de descarga (kg/s)
Área da seção de vazamento (m2)
Coeficiente de descarga da seção (-)
Aceleração da gravidade (m/s2)
Densidade da substância (kg/m3)
Pressão exercida sobre o ponto de vazamento (Pa)
Pressão no ponto de vazamento (Pa)

Cada método de cálculo apresentado foi aplicado à todas as classes de vazamento
definidas nesta pesquisa, e para todos os diâmetros apresentados no estudo de
caso. A associação entre cada um dos métodos, cada classe de vazamento e cada
diâmetro de duto analisado foi entendida como sendo um cenário estudado para a
estimativa das taxas de escoamento.
Estes métodos foram utilizados para a estimativa das taxas de escoamento das
colunas hidráulicas do duto, sendo os resultados obtidos em cada método utilizados
para a estimativa da amplitude dos efeitos físicos.
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Durante a aplicação dos métodos foi desconsiderada a contribuição de
bombeamentos no duto durante o escoamento das colunas hidráulicas, uma vez que
as vazões de bombeio e o tempo de desligamento das bombas variam entre projetos
de transportes dutoviários. Além disso, quando conhecidas, são utilizadas
diretamente na estimativa da amplitude dos efeitos físicos.
Os resultados de amplitude dos efeitos físicos, a partir de cada método em análise,
foram utilizados posteriormente para a estimativa do risco individual de acidentes
maiores do sistema em análise.

6.5 Definição dos Efeitos Físicos Estudados
Para definição dos efeitos físicos estudados a partir de vazamentos em sistemas de
transporte dutoviários de etanol foi analisado o desencadeamento do evento
acidental com a técnica de análise por árvore de eventos.
Em relação a probabilidade de ocorrência de cada efeito físico, nesta pesquisa
foram consideradas as mesmas probabilidades de ocorrência para todos os efeitos
físicos estudados, de modo que os resultados do risco individual não fossem
impactados pela adoção de distintas considerações. Assim foram calculadas
probabilidades de ocorrência das interferências de modo que foi possível esta
consideração.
A determinação dos efeitos físicos a partir da aplicação da técnica de análise por
árvore de eventos e quantificação das probabilidades de ocorrência dos mesmos
encontra-se apresenta na Figura 16.
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Interferências
Período
Vazamento
Diurno?

50%

Ignição no
Ignição na
Local de
Região do
Vazamento? Vazamento?

40%

Ignição Tardia
ou Fora da
Área do
Vazamento?

Possibilidade
de
Confinamento
de Vapores?

Efeitos Físicos

Jato de Fogo

10%

Incêndio em
Poça

10%

Explosão de
Vapores

10%

Incêndio em
Nuvem

10%

50%

60%

50%

66,70%

50%
50%
Recolhimento/ 10%
Contaminação

33,30%
10%
Jato de Fogo
50%

40%

50%

Análise:
Sim

60%

50%

66,70%

Incêndio em
Poça

10%

Explosão de
Vapores

10%

Incêndio em
Nuvem

10%

50%

Não
50%

Recolhimento/ 10%
Contaminação
33,30%

Figura 16 – Análise por árvore de eventos para determinação dos efeitos físicos.
Fonte: elaborado pelo autor.

6.6 Condições de Espalhamento do Inventário Vazado
Conforme já exposto nesta pesquisa, a previsão de modelos para determinação de
áreas de espalhamento de líquidos é um estudo em desenvolvimento, ou seja,
devido às diversas variáveis envolvidas não há um modelo capaz de realizar a
devida

previsão

do

comportamento

da

substância

vazada

conforme

as

características do local do vazamento (PNNL, 2003).
No entanto HSE (2002b) sugere um diâmetro máximo de 100 metros para o estudo
de conseqüências em poças formadas por derrames de líquidos.
Assim, para esta pesquisa foi estudada uma condição de espalhamento livre, sem
que haja qualquer delimitação de área para o inventário vazado, e outras duas
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condições de espalhamento delimitado, sendo determinadas áreas de espalhamento
para o inventário vazado.
Para o espalhamento livre foi considerada a premissa apresentada por Cetesb
(2003) para estudos de escoamento de líquidos sem contenção, a qual consistem
em assumir uma lâmina de líquido de 0,03 metros de espessura.
Já para as condições de espalhamento delimitado foi assumido uma condição de
espalhamento máximo com área de 10.000 m2, sendo esta próxima à condição de
espalhamento máximo sugerida por HSE (2002b), e uma condição de espalhamento
mínino com área de 1.000 m2, sendo esta definida por curiosidade científica para
estudo dos efeitos provenientes de uma área de espalhamento reduzida.

6.7 Determinação dos Dados de Entrada e dos Modelos de Estimativa das
Conseqüências
Tanto a estimativa das taxas de escoamento como a estimativa da amplitude dos
efeitos físicos foram realizadas para um tempo máximo de 60 minutos, devido a
limitação do tempo de análise imposta pelo software Phast Risk versão 6.6, utilizado
para determinação da amplitude dos efeitos físicos.
O primeiro passo para estimativa das conseqüências foi a aplicação dos métodos de
cálculo para estimativa das taxas de escoamento.
Para aplicação do 1° método de cálculo o sistema de transporte dutoviário estudado
foi representado no software utilizado, sendo inseridas as alturas das colunas
hidráulicas montante e jusante ao ponto de vazamento, a altura do ponto de
vazamento, a extensão entre o ponto de vazamento e o topo das colunas montante
e jusante, o diâmetro do duto, o diâmetro do vazamento, o tipo de material do duto e
as especificações do fluído.
Os valores das alturas das colunas hidráulicas montante e jusante ao ponto de
vazamento, da altura do ponto de vazamento, da extensão entre o ponto de
vazamento e o topo das colunas montante e jusante e o diâmetro do duto foram
determinados a partir das condições de análise definidas no estudo de caso.
O diâmetro do vazamento foi definido com base nas classes de vazamento adotadas
nesta pesquisa e nos diâmetros de duto propostos para análise no estudo de caso.
Como material do duto foi adotado o aço carbono Schedule 5, já presente no
software utilizado, sendo as características de rugosidade interna (0,01524 mm) e
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espessura de parede (entre 0,134” e 0,218”, conforme os diâmetros definidos no
estudo de caso) já previamente definidas no mesmo.
Com relação as especificações do fluído, foi adotado o etanol, também presente no
software utilizado, sendo este analisado na temperatura de 25° C, considerada como
sendo uma temperatura ambiente média.
Definidos os parâmetros foram realizadas as modelagens para estimativa das taxas
de escoamento a partir da aplicação do 1° método de cálculo. Nestas, a taxa de
escoamento foi obtida para cada instante analisado, sendo o volume vazado
descontado do inventário presente nas colunas hidráulicas. Os novos valores de
altura e extensão das colunas hidráulicas foram retornados ao software sendo
obtidas novas taxas de escoamento, repetindo esta operação até o esgotamento do
duto ou o término do tempo proposto para análise.
Já a obtenção das taxas de escoamento do 2° e 3° métodos foi realizada a partir dos
resultados da aplicação do 1° método.
As taxas de escoamento obtidas pela aplicação do 1° método foram analisadas e a
maior taxa, obtida em cada cenário estudado, foi adotada para o 2° método, sendo
esta constante ao longo de todo o tempo de vazamento.
Já para o 3° método a taxa de escoamento adotada, para cada cenário analisado, foi
a equivalente ao escoamento a partir das maiores colunas hidráulicas presentes no
traçado estudado, sendo esta constante ao longo de todo o tempo de vazamento.
O 4° método foi aplicado com o uso da equação 1, apresentada por Aiche (2000),
utilizada para estimativa da taxa de escoamento de líquidos em orifícios.
Para aplicação desta equação foram calculadas as áreas de vazamento, a partir das
classes de vazamento e dos diâmetros dos dutos propostos para análise no estudo
de caso, e as pressões exercidas pelas maiores colunas hidráulicas no ponto de
vazamento, obtidas a partir da altimetria do traçado apresentada no estudo de caso.
O coeficiente de descarga da seção foi adotado como sendo 1,0, maximizando a
área de vazamento. A aceleração da gravidade foi considerada como sendo 9,82
m/s2 e a densidade do etanol foi obtida a 25°C, a partir do software Phast Risk,
sendo esta de 785,895 kg/m3.
A ficha com as principais informações químicas do etanol, calculadas à temperatura
de 25°C e pressão atmosférica a partir do software Phast Risk, está apresentada no
apêndice D desta pesquisa.
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A taxa de escoamento obtida a partir das pressões exercidas pelas maiores colunas
hidráulicas no ponto de vazamento foi considerada como sendo constante ao longo
de todo o tempo de vazamento.
Com as taxas de escoamento estimadas foram realizadas as modelagens para
determinação da amplitude dos efeitos físicos estudados.
As modelagens de amplitude dos efeitos físicos foram realizadas com o uso do
software Phast Risk. Neste software foi adotado o modelo de descarga em cenários
de vazamentos contínuos, no qual as conseqüências são estimadas a partir de cada
cenário em análise, sendo para isto definidos os seguintes parâmetros:
Substância em análise: etanol;
Inventário presente: calculado a partir da extensão do traçado e do diâmetro
dos dutos analisados no estudo de caso;
Taxas de escoamento: calculadas pela aplicação dos métodos de cálculo
propostos nesta pesquisa. Apenas para o 1° método, em função de uma
limitação imposta pelo software Phast Risk em relação ao número máximo de
seções de descarga que podem ser inseridas, foi necessário realizar um
agrupamento das taxas de escoamento obtidas, sendo calculadas médias
geométricas das mesmas em função do tempo de duração de cada taxa
analisada. O modelo utilizado é limitado a 10 seções de descarga para cada
cenário acidental modelado;
Velocidades de escoamento: calculadas a partir das taxas de escoamento e
das áreas de vazamento. No caso da classe de grande vazamento, estudada
pelo desalinhamento da tubulação, a velocidade de escoamento adotada foi
calculada a partir da maior taxa de escoamento obtida, em cada instante
analisado, entre as colunas hidráulicas montante e jusante;
Temperatura da substância: 25° C, considerada como sendo uma
temperatura ambiente média;
Fase vazada: líquida;
Elevação do vazamento: considerada como sendo de 0 m em relação ao solo,
uma vez que o duto encontra-se disposto no mesmo;
Área de contenção: considerada conforme as condições de espalhamento
definidas para esta pesquisa;
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Direção do vazamento: para a classe de grande vazamento foi estudada a
direção horizontal, visando a maximização dos resultados das conseqüências.
Já para as classes de médio e pequeno vazamento foi adotada a direção para
baixo, com choque do líquido vazado no solo, uma vez que estas classes
repercutem em altas velocidades de vazamento com vaporização, quase que
imediata, de grande parte do inventário, o que é irreal para um cenário de
vazamento de sistemas de transporte dutoviários que, em grande maioria,
estão presentes enterrados no solo.
A adoção desta direção de vazamento para as classes de médio e pequeno
vazamento diminui a energia do líquido no ponto de escape, reduzindo a
vaporização inicial do mesmo e projetando a ocorrência de espalhamentos
para posterior vaporização a partir de trocas térmicas com o ambiente;
Duração da descarga: considerada para o 1° método conforme a duração dos
intervalos de vazamento calculados para a variação das colunas hidráulicas
(transiente hidráulico), e para os demais métodos como sendo máxima de 60
minutos, em função da limitação da duração máxima do vazamento
apresentada pelo software;
Duração máxima do vazamento: considerada como sendo o tempo máximo
permitido pelo software, sendo este de 60 minutos;
Níveis de interesse: considerados conforme os níveis de interesse para
determinação da amplitude dos efeitos físicos apresentados nesta pesquisa;
Dados meteorológicos: consideradas as condições atmosféricas para os
períodos diurno e noturno propostas por Cetesb (2003), conforme
apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 – Dados meteorológicos aplicados ao estudo das conseqüências.
Parâmetro
Velocidade dos ventos
Classe Pasquill
Temperatura do ar
Temperatura do solo
Umidade relativa

Período Diurno
3 m/s
C – Levemente
Instável
25 ºC
30 ºC
80%

Período Noturno
2 m/s
E – Levemente
Estável
20 ºC
25 ºC
80%

Fonte: elaborado pelo autor.
Esclarece-se que os dados meteorológicos influenciam diretamente as taxas de
evaporação da substância química, a dispersão atmosférica de nuvens inflamáveis e
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a dissipação da energia sob a forma de radiação térmica, ocasionando diferentes
resultados nos estudos de conseqüências ocasionadas por vazamentos de líquidos
inflamáveis. No entanto, os modelos de fonte utilizados para cálculo das taxas de
escoamento/vazamento não sofrem influência dos dados meteorológicos.
Definidos os parâmetros de entrada de cada cenário no modelo foram estimadas as
amplitudes dos efeitos físicos, sendo os dados coletados dos relatórios de saída do
software.
As distâncias alcançadas pelos efeitos físicos foram utilizadas posteriormente para a
estimativa do risco individual realizada para cada situação em análise.

6.8 Níveis de Interesse para Determinação da Amplitude dos Efeitos Físicos
Para a estimativa da amplitude dos efeitos físicos foram determinados níveis de
interesse. Em se tratando de análises de riscos de acidentes maiores para
processos de licenciamento ambiental, são analisados os riscos de fatalidade
impostos à comunidade.
De acordo com Cetesb (2003) os níveis de interesse analisados em estudos de
análise de riscos de acidentes maiores envolvendo substâncias inflamáveis devem
corresponder, minimamente, a valores capazes de ocasionar fatalidade de 1% e
50% para radiações térmicas e sobrepressões e 100% para incêndios em nuvens.
Para determinação das intensidades de radiação térmica para geração dos níveis de
fatalidade de 1% e 50% foram utilizados os níveis apresentados por Cetesb (2003),
sendo estes:
12.500 W/m2 – 1% de fatalidade;
37.500 W/m2 – 50% de fatalidade.
Em relação aos níveis de sobrepressão para geração dos níveis de fatalidade em
estudo, foram considerados os valores apresentados por Cetesb (2003), sendo
estes:
0,1 bar – 1% de fatalidade;
0,3 bar – 50% de fatalidade.
Para a ocorrência de incêndios em nuvens foi considerada a concentração relativa
ao limite inferior de inflamabilidade, sendo esta de 3,3% para o etanol.
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Estes níveis foram utilizados como dados de entrada para a determinação da
amplitude dos efeitos físicos em estudo.

6.9 Determinação das Freqüências de Ocorrência das Classes de Vazamento e
Efeitos Físicos
Para determinação das freqüências de ocorrência foi utilizado o banco de dados de
acidentes apresentado por Concawe (2010), tendo sido adotada a média das
freqüências de ocorrência para os últimos 5 anos, sendo esta de 3,00 x 10-4 km/ano.
A partir desta freqüência de ocorrência de vazamentos foram determinadas as
freqüências de ocorrência por classe de vazamento, conforme as classes adotadas
nesta pesquisa.
No entanto, como as classes de vazamentos apresentadas por Concawe (2010)
diferem das classes adotadas nesta pesquisa, estas foram agrupadas, a partir da
área de espalhamento do líquido considerada para cada classe, de modo a
compatibilizar as mesmas. Este agrupamento está apresentado no Quadro 6.
Classes de vazamentos (Concawe, 2010)
Nome
Definição
Pinhole
< 2 mm x 2 mm
Fissure
De 2 a 75 mm x 10% da extensão
Hole
De 2 a 75 mm x >10% da extensão
Split
De 75 a 1000 mm x 10% da extensão
Rupture
> 75 mm x >10% da extensão

Classes de vazamentos
consideradas no estudo
Pequeno Vazamento
Médio Vazamento
Grande Vazamento

Quadro 6 – Compatibilização das classes de vazamentos.
Fonte: elaborado pelo autor.
A partir da compatibilização apresentada acima foram definidas as probabilidades de
ocorrência de cada classe de vazamento em estudo, a partir as probabilidades
apresentadas por Concawe (2010) para as classes de pinhole, fissure, hole, split e
rupture, e calculadas as freqüências de ocorrência das mesmas, conforme
apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 – Freqüências de ocorrência das classes de vazamento estudadas.
Freqüência de
ocorrência de
acidentes em dutos
(Concawe, 2010)
3,00 x 10-4 km/ano

Classes de
vazamentos
consideradas no
estudo
Pequeno Vazamento
Médio Vazamento
Grande Vazamento

Fonte: elaborado pelo autor.

Probabilidades
de ocorrência
das classes de
vazamento
60%
19%
21%

Freqüências de
ocorrência das
classes de
vazamento
1,80 x 10-4 km/ano
5,70 x 10-5 km/ano
6,30 x 10-5 km/ano
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As freqüências de ocorrência dos efeitos físicos estudados foram obtidas, para cada
classe de vazamento, por meio do produto entre as probabilidades apresentadas na
Figura 16 e as freqüências de ocorrência das classes de vazamento apresentadas
na Tabela 6.

6.10 Definição do Método para Estimativa e Avaliação do Risco Individual de
Sistemas de Transporte Dutoviário
Conforme já descrito anteriormente na revisão bibliográfica, o método utilizado
atualmente no Brasil para estimativa do risco individual de acidentes maiores em
sistemas de transporte dutoviários foi acordado, e aceito, entre os órgãos
ambientais, que realizam este tipo de análise durante o licenciamento ambiental, e
as partes interessadas no licenciamento destes empreendimentos.
Embora este método não esteja descrito em nenhum dos manuais ou normas
técnicas voltadas à definição dos critérios para realização de análise de riscos de
acidentes maiores com foco no licenciamento ambiental, este foi adotado para
realização da estimativa do risco individual de acidentes maiores, uma vez que é
amplamente utilizado pelos órgãos ambientais nacionais.
A aplicação do método foi realizada a partir da equação 15, reapresentada a seguir,
na qual foi associada a amplitude do nível de fatalidade estudado em cada efeito
físico, em cada situação analisada, à freqüência esperada de ocorrência do mesmo.
F% EF

Onde: F%EF FCV PEF f% PV DEF -

FCV

PEF

f % PV

2 DEF

(15)

Freqüência do nível de fatalidade para o efeito físico em estudo
(acidentes/ano)
Freqüência da classe de vazamento (acidentes/ano.m)
Probabilidade de ocorrência do efeito físico, em cada período (%)
Probabilidade de fatalidade do nível de interesse em estudo (-)
Probabilidade do efeito ocorrer em cada direção, aplicada somente a
efeitos físicos não radiais (%)
Distância obtida para o efeito físico, no nível de fatalidade estudado
(m)

Com relação aos efeitos físicos não radiais, que consistem em efeitos influenciados
pela direção dos ventos, nesta pesquisa foi adotada a distribuição das direções dos
ventos conforme apresentado por Cetesb (2003), sendo esta de 12,5% para cada
direção, considerando-se 8 direções de ventos.
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Em relação a probabilidade de fatalidade do nível de interesse em estudo, foram
adotados os valores médios de probabilidade de fatalidade apresentados por Cetesb
(2003), uma vez que a definição dos níveis de interesse foi realizada com base
nesta referência, sendo estas de 75% para o nível de fatalidade de 50% e 25% para
o nível de fatalidade de 1%. Para o efeito físico de incêndio em nuvem foi
considerado 100% de fatalidade para a região delimitada pelo limite inferior de
inflamabilidade da substância em análise.
Calculada a freqüência de ocorrência para cada nível de fatalidade de cada efeito
físico em estudo, as mesmas foram associadas às respectivas distâncias e
agrupadas para cada situação em análise.
Feito isto foram organizadas em função das distâncias alcançadas, sendo calculada
a freqüência acumulada a partir da ocorrência dos maiores eventos. Os resultados
obtidos para cada situação em análise foram plotados em um gráfico de distância x
freqüência acumulada, resultando nas curvas de risco individual.
Os resultados obtidos com esta pesquisa foram avaliados segundo os critérios para
risco individual de acidentes maiores apresentados por Cetesb (2003), o qual
consiste em:
Nível de risco negligenciável: 1,00 x 10-5 ano-1;
Região ALARP: região compreendida entre o risco negligenciável e o risco
máximo tolerável;
Nível de risco máximo tolerável: 1,00 x 10-4 ano-1.

6.11 Consolidação dos Cenários Abrangidos pelo Estudo de Caso e dos Dados de
Entrada para Realização do Estudo de Caso
Nas tabelas a seguir estão apresentadas as principais características de cada
cenário estabelecido para a realização do estudo de caso proposto, e os dados de
entrada utilizados para realização do mesmo, conforme exposto ao longo deste
capítulo de metodologia aplicada ao estudo de caso.
Os cenários apresentados no Quadro 7 foram aplicados a cada um dos 3 diâmetros
de dutos estabelecidos para o estudo de caso realizado nesta pesquisa.
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A partir destes cenários foram estimadas as amplitudes dos efeitos físicos, para os
períodos diurno e noturno, conforme determinado na árvore de eventos apresentada
na Figura 16.
Métodos de Cálculo da
Taxa de Escoamento

1° Método
(análise da variação da
taxa de escoamento ao
longo do tempo de
vazamento)

2° Método
(adoção da maior taxa de
escoamento dentre as
taxas obtidas com a
aplicação do 1° método
de cálculo)
3° Método
(adoção da taxa de
escoamento resultante
das maiores colunas
hidráulicas montante e
jusante, presentes no
traçado, obtida com a
aplicação do 1° método
de cálculo)
4° Método
(determinação da taxa de
escoamento a partir das
pressões exercidas pelas
colunas hidráulicas
montante e jusante, tendo
sido desconsiderado o
transiente hidráulico e as
perdas de carga)

Classes de
Vazamento
Pequeno
Vazamento
(5% do diâmetro)
Médio Vazamento
(20% do diâmetro)
Grande Vazamento
(100% do diâmetro)
Pequeno
Vazamento
(5% do diâmetro)
Médio Vazamento
(20% do diâmetro)
Grande Vazamento
(100% do diâmetro)
Pequeno
Vazamento
(5% do diâmetro)
Médio Vazamento
(20% do diâmetro)
Grande Vazamento
(100% do diâmetro)
Pequeno
Vazamento
(5% do diâmetro)
Médio Vazamento
(20% do diâmetro)
Grande Vazamento
(100% do diâmetro)

Área de Espalhamento
do Líquido Vazado
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2
Livre
1.000 m2
10.000 m2

Quadro 7 – Cenários considerados no estudo de caso
Fonte: elaborado pelo autor.
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Traçado
(apresentado no apêndice B)
Diâmetros de duto estudados
Métodos de cálculo das taxas
de escoamento
Condições de espalhamento
Classes de vazamento x
Freqüência de ocorrência
Substância
Densidade da substância
Inventários máximos

Características da tubulação
Temperatura da substância
Elevação do vazamento
Direção do vazamento

Softwares/modelos utilizados

Duração da descarga

Dados meteorológicos

Efeitos físicos estudados x
Probabilidade de ocorrência por
período do dia

Níveis de interesse/fatalidade

Método de cálculo aplicado para
estimativa do risco individual

Dados de Entrada
Extensão: 38,2 km
Ponto de vazamento (estudado): km 14,8
10”; 18”; 24”
1°método; 2°método; 3°método; 4°método
Livre (espessura de 0,03 m); 1.000 m2; 10.000 m2
Pequeno vazamento – 1,80 x 10-4 km/ano
Médio vazamento – 5,70 x 10-5 km/ano
Grande vazamento – 6,30 x 10-5 km/ano
Etanol
785,895 kg/m3
10” – 181.600 m3
18” – 588.300 m3
24” – 1.046.000 m3
Aço carbono Schedule 5
Rugosidade interna: 0,01524 mm
Espessura de parede: de 0,134” a 0,218”,
conforme os diâmetros estudados
25°C
0m
Grande vazamento – horizontal
Médio e pequeno vazamentos – para baixo, com
choque do líquido no solo (down impinging)
1° método de cálculo: AFT Fathom 4.0 Demo
Conseqüências: Phast Risk 6.6 / modelo de
descarga em cenários de vazamentos contínuos
1° método: tempos de vazamentos obtidos durante
os cálculos
2°, 3° e 4° métodos: tempo máximo aceito pelo
modelo (60 minutos)
Dados
Dia
Noite
Velocidade do vento
3 m/s
2 m/s
Umidade relativa
80%
80%
Temperatura do ar
25°C
20°C
Temperatura do solo
30°C
25°C
Estabilidade
C
E
Jato de fogo – 10%/período
Incêndio em poça – 10%/período
Incêndio em nuvem – 10%/período
Explosão de vapores – 10%/período
12.500 W/m2 – 1% de fatalidade
Radiações
Térmicas
37.500 W/m2 – 1% de fatalidade
0,1 bar – 1% de fatalidade
Sobrepressões
0,3 bar – 1% de fatalidade
Incêndio em
Limite Inferior de Inflamabilidade
nuvem
(LII) – 100% de fatalidade

F% EF

FCV

PEF

f % PV

Quadro 8 – Dados para realização do estudo de caso
Fonte: elaborado pelo autor.

2 DEF (equação 15)
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7 ESTUDO DE CASO
Nesta etapa está apresentada a aplicação dos métodos de cálculo para estimativa
do risco individual de acidentes maiores oriundos de vazamentos nos sistemas de
transporte dutoviário de etanol propostos para o estudo de caso, bem como a
análise dos resultados obtidos durante os cálculos.

7.1 Realização do Estudo de Caso
Foram estimadas, a partir de cada um dos 4 métodos de cálculo definidos para esta
pesquisa, as taxas de escoamento segundo as classes de grande, médio e pequeno
vazamento aplicadas a cada um dos diâmetros de duto propostos para este estudo
de caso.
As taxas de escoamento obtidas, e aplicadas à modelagem da amplitude dos efeitos
físicos, estão apresentadas nas tabelas a seguir, de acordo com os diâmetros de
duto estudados.
Os tempos de escoamento apresentados para o 1° método são resultado do
agrupamento das taxas de escoamento devido a restrição do número máximo de
seções do modelo utilizado. Já os tempos de escoamento apresentados para o 2°,
3° e 4° métodos são relativos ao tempo máximo de análise, sendo a duração do
escoamento calculada pelo próprio software a partir do volume de líquido presente
em cada sistema analisado.
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Tabela 7 – Taxas de escoamento obtidas, por classe de vazamento, com a
aplicação dos métodos de cálculo propostos para o duto com diâmetro de 10”
Classes de
Vazamento

Tempo de Escoamento (s) e Taxas de Escoamento (m3/s)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Tempo

Taxa

15
0,4777
37
0,4339
63
0,3945
118
0,3554
182
0,3391
Grande
Vazamento
53
0,3261
27
0,3085
165
0,1509
47
0,1015
88
0,0480
300
0,0698
180
0,0680
540
0,0640
180
0,0623
180
0,0596
Médio
Vazamento
660
0,0544
180
0,0509
300
0,0466
420
0,0413
660
0,0332
340
0,0107
300
0,0107
420
0,0107
400
0,0106
300
0,0105
Pequeno
Vazamento
440
0,0104
550
0,0103
180
0,0095
620
0,0093
50
0,0091
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tempo

Taxa

Tempo

Taxa

Tempo

Taxa

3600

0,4777

3600

0,3201

3600

4,3534

3600

0,0698

3600

0,0633

3600

0,1741

3600

0,0107

3600

0,0093

3600

0,0109
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Tabela 8 – Taxas de escoamento obtidas, por classe de vazamento, com a
aplicação dos métodos de cálculo propostos para o duto com diâmetro de 18”
Classes de
Vazamento

Tempo de Escoamento (s) e Taxas de Escoamento (m3/s)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Tempo

Taxa

10
2,6014
12
2,4824
9
2,4282
28
2,3669
13
2,2631
Grande
Vazamento
13
2,1986
14
2,1326
67
2,0288
176
1,8886
65
0,7696
300
0,3591
240
0,3469
300
0,3310
360
0,3050
420
0,2752
Médio
Vazamento
240
0,2432
240
0,2110
240
0,1703
240
0,1440
753
0,1052
50
0,0280
300
0,0222
300
0,0220
225
0,0218
600
0,0198
Pequeno
Vazamento
300
0,0194
300
0,0192
500
0,0188
800
0,0186
225
0,0177
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tempo

Taxa

Tempo

Taxa

Tempo

Taxa

3600

2,6014

3600

1,7038

3600

14,105

3600

0,3603

3600

0,3599

3600

0,5642

3600

0,0280

3600

0,0188

3600

0,0352
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Tabela 9 – Taxas de escoamento obtidas, por classe de vazamento, com a
aplicação dos métodos de cálculo propostos para o duto com diâmetro de 24”
Classes de
Vazamento

Tempo de Escoamento (s) e Taxas de Escoamento (m3/s)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Tempo

Taxa

8
5,5160
10
5,2640
8
5,1500
12
5,0813
15
4,9054
Grande
Vazamento
29
4,6371
92
4,2727
67
4,0926
44
3,7176
55
1,6356
60
0,9376
360
0,5944
360
0,5556
240
0,5258
300
0,4887
Médio
Vazamento
240
0,4586
240
0,4252
420
0,3660
480
0,2635
779
0,1423
400
0,0468
600
0,0467
300
0,0462
570
0,0459
880
0,0451
Pequeno
Vazamento
100
0,0401
300
0,0396
30
0,0395
320
0,0389
100
0,0369
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tempo

Taxa

Tempo

Taxa

Tempo

Taxa

3600

5,5160

3600

3,6188

3600

25,076

3600

0,9376

3600

0,5969

3600

1,0030

3600

0,0468

3600

0,0395

3600

0,0627

A partir dos resultados obtidos foi observado que a aplicação do 1° método implica
em taxas de escoamento com variação decrescente significativa ao longo do tempo
para as classes de grande e médio vazamento, mas que esta variação não é
relevante para a classe de pequeno vazamento.
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Além disso esta variação decrescente significativa, observada nas classes de
grande e médio vazamento, implica na obtenção de dados conservativos para o 2°
método.
Já para o 3° método foram obtidas taxas médias, quando comparados aos
resultados obtidos pelo 1° método. No entanto, este método sofre muita influência da
altimetria do traçado, uma vez que dependendo da mesma a taxa de escoamento
das maiores colunas hidráulicas pode resultar tanto na menor como na maior taxa
de escoamento.
Com relação ao 4° método, foi observado que as taxas de escoamento obtidas são
muito superiores às obtidas por quaisquer dos 3 primeiros métodos, em quaisquer
das classes de vazamentos analisadas.
A partir das taxas de escoamento obtidas com a aplicação de cada um dos métodos
de cálculo analisados, foi estimada a amplitude dos efeitos físicos para cada classe
de vazamento, segundo cada diâmetro de duto analisado, em cada condição de
espalhamento proposta para esta pesquisa.
A amplitude dos efeitos físicos foi estimada considerando-se os períodos diurno e
noturno, conforme pode ser observado no exemplo de relatório de saída de
resultados apresentado no Apêndice A desta pesquisa.
Os resultados de amplitude dos efeitos físicos estão apresentados a seguir,
considerando:
A aplicação de cada método de cálculo (1°, 2°, 3° e 4° métodos);
As condições de espalhamento livre e delimitado em 1.000 m2 e 10.000 m2;
As classes de vazamento analisadas (pequeno, médio e grande);
Os diâmetros de duto estudados (10”, 18” e 24”);
Os períodos analisados segundo os dados meteorológicos adotados nesta
pesquisa (dia e noite).
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Tabela 10 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 10”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento livre.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos
Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

1,66
0,00
234,03
148,61
35,98
123,65

1,02
0,00
233,06
144,22
43,86
177,86

1,67
0,00
532,55
358,10
81,51
323,27

1,02
0,00
546,26
361,50
118,06
452,27

1,50
0,00
444,12
295,20
65,79
264,35

0,42
3,25
3,56
0,00
0,00
0,00
455,13 1462,75 1489,64
297,22 1045,98 1055,34
97,17
351,18 530,77
366,83 1110,06 1511,89

69,25

100,28

181,45

254,80

147,34

205,71

641,90

889,62

0,00
0,00
189,60
118,19
26,55
86,94

0,00
0,00
194,45
118,31
33,12
132,90

0,00
0,00
221,99
140,35
31,10
127,13

0,00
0,00
226,66
139,91
38,70
131,87

0,00
0,00
212,36
133,75
29,68
87,06

0,00
0,00
216,77
133,26
38,72
135,22

1,39
0,00
336,71
219,70
47,87
170,23

0,00
0,00
344,55
220,28
63,30
263,74

48,43

74,01

71,04

73,35

48,48

75,27

95,01

147,47

1,22
0,00
91,67
51,33
13,37
41,75

1,26
0,00
93,29
51,66
15,05
46,14

1,22
0,00
94,10
52,87
13,22
42,91

1,26
1,00
95,66
53,17
15,00
46,70

1,22
0,00
88,23
49,14
12,22
40,73

1,25
0,00
89,67
49,33
14,24
44,19

0,00
0,00
94,67
53,22
13,24
43,08

0,00
0,00
96,24
53,54
14,98
46,89

23,35

26,01

23,93

25,82

22,84

24,56

24,01

25,92

Fonte: Elaborado pelo autor.

Noite

Dia

Noite
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Tabela 11 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 10”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento delimitado
em 1.000 m2.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos
Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,66
0,00
46,15
22,54
7,71
0,00

1,02
0,00
44,45
21,60
8,47
0,00

1,67
0,00
46,15
22,54
7,55
0,00

1,02
0,00
44,45
21,60
7,88
0,00

1,49
0,00
46,15
22,54
7,49
0,00

0,42
0,00
44,46
21,60
8,35
0,00

3,25
0,00
46,14
22,54
10,72
34,50

3,55
0,00
44,45
21,60
12,11
39,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,73

22,18

0,00
0,00
46,15
22,54
7,51
0,00

0,00
0,00
44,45
21,60
7,61
0,00

0,00
0,00
46,15
22,54
7,18
0,00

0,00
0,00
44,45
21,60
7,48
0,00

0,00
0,00
46,15
22,54
7,19
0,00

0,00
0,00
44,46
21,60
7,42
0,00

1,38
0,00
46,14
22,54
7,50
0,00

0,00
0,00
44,45
21,60
7,83
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,22
0,00
46,15
22,54
7,21
0,00

1,26
0,00
44,45
21,60
7,32
0,00

1,22
0,00
46,15
22,54
7,13
0,00

1,26
0,00
44,45
21,60
7,00
0,00

1,22
0,00
46,15
22,54
7,08
0,00

1,25
0,00
44,46
21,60
6,91
0,00

0,00
0,00
46,14
22,54
7,14
0,00

0,00
0,00
44,45
21,60
6,84
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 12 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 10”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento delimitado
em 10.000 m2.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,66
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
130,35
Incêndio em Poça 50% 77,49
Flashfire
19,93
50,99
Explosão 1%
27,96
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
0,00
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
130,35
Incêndio em Poça 50% 77,49
Flashfire
18,34
48,41
Explosão 1%
23,38
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,22
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
91,67
Incêndio em Poça 50% 51,33
Flashfire
13,37
41,75
Explosão 1%
23,35
Explosão 50%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,02
0,00
127,20
73,78
24,64
88,41

1,67
0,00
130,35
77,49
19,79
57,86

1,02
0,00
127,20
73,78
24,05
87,93

1,50
0,00
130,35
77,49
19,74
56,19

0,42
0,00
127,20
73,78
23,51
92,39

3,25
0,00
130,35
77,49
20,82
86,44

3,55
0,00
127,20
73,78
26,28
98,66

48,42

31,39

49,02

30,56

51,51

48,36

54,48

0,00
0,00
127,20
73,78
22,71
92,58

0,00
0,00
130,35
77,49
17,40
52,48

0,00
0,00
127,20
73,78
22,04
94,96

0,00
0,00
130,35
77,49
17,35
52,44

0,00
0,00
127,20
73,78
21,99
94,69

1,38
0,00
130,35
77,49
19,11
52,76

0,00
0,00
127,20
73,78
22,71
94,28

51,54

28,70

53,11

28,69

52,95

28,84

52,52

1,26
0,00
93,29
51,66
15,04
46,14

1,22
0,00
94,10
52,86
13,22
42,91

1,26
0,00
95,66
53,17
15,00
46,70

1,22
0,00
88,23
49,14
12,22
40,73

1,25
0,00
89,67
49,33
14,24
44,19

0,00
0,00
94,67
53,22
13,24
43,08

0,00
0,00
96,24
53,54
14,99
46,89

26,01

23,93

25,82

22,84

24,56

24,01

25,92
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Tabela 13 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 18”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento livre.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos
Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,14
0,00
453,29
301,70
67,12
269,25

1,04
1,12
1,04
0,00
0,00
0,00
451,48 1154,03 1188,55
294,67 813,47 829,57
88,75
241,85 351,60
326,02 814,61 1159,75

1,85
0,00
949,56
661,51
194,05
664,03

149,56

188,99

469,14

666,72

379,32

1,02
3,89
4,29
0,00
0,00
0,00
976,91 2227,97 2248,02
672,98 1634,75 1636,18
271,12 628,45 904,16
924,31 1803,97 2341,95
530,31 1055,99 1481,61

1,46
0,00
363,44
238,39
54,48
215,27

1,53
0,00
372,83
239,84
74,13
296,06

1,46
0,00
467,89
312,05
68,15
257,57

1,54
0,00
479,60
314,42
103,54
399,13

1,46
0,00
468,35
312,38
68,23
257,84

1,54
0,00
480,08
314,75
103,26
398,61

1,50
0,00
574,34
388,02
87,75
324,39

1,59
0,00
589,34
392,13
135,04
500,86

120,43

166,09

143,89

226,01

144,02

255,62

182,48

282,64

1,27
0,00
123,48
72,80
16,23
42,95

1,31
0,00
125,88
72,92
21,94
88,98

1,27
0,00
146,18
88,43
19,36
42,60

1,31
0,00
148,93
88,11
25,21
85,56

0,00
0,00
121,80
71,67
15,99
48,65

0,00
0,00
123,98
71,67
21,11
88,07

1,27
0,00
162,50
99,67
21,39
90,71

0,00
0,00
165,64
99,16
27,38
94,57

23,95

49,57

23,77

47,73

26,80

48,98

50,50

52,66

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 14 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 18”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento delimitado
em 1.000 m2.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos
Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,13
0,00
46,15
22,55
7,95
0,00

1,04
0,00
44,46
21,60
8,75
0,00

1,13
0,00
46,15
22,55
7,99
0,00

1,04
0,00
44,45
21,60
8,24
0,00

1,85
0,00
46,15
22,55
7,70
0,00

1,02
0,00
44,46
21,60
8,63
0,00

3,89
0,00
46,15
22,55
11,59
34,22

4,29
0,00
44,46
21,60
12,54
38,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,59

21,91

1,46
0,00
46,15
22,55
7,90
0,00

1,54
0,00
44,46
21,60
8,11
0,00

1,46
0,00
46,15
22,55
7,78
0,00

1,54
0,00
44,45
21,60
8,09
0,00

1,46
0,00
46,15
22,55
7,78
0,00

1,54
0,00
44,46
21,60
8,09
0,00

1,50
0,00
46,15
22,55
7,75
0,00

1,58
0,00
44,46
21,60
8,09
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,27
0,00
46,15
22,55
7,41
0,00

1,31
0,00
44,46
21,60
7,46
0,00

1,27
0,00
46,15
22,55
7,45
0,00

1,31
0,00
44,45
21,60
7,30
0,00

0,00
0,00
46,15
22,55
7,21
0,00

0,00
0,00
44,46
21,60
7,03
0,00

1,27
0,00
46,15
22,55
7,50
0,00

0,00
0,00
44,46
21,60
7,28
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 15 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 18”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento delimitado
em 10.000 m2.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,14
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
130,35
Incêndio em Poça 50% 77,50
Flashfire
20,07
87,14
Explosão 1%
48,76
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,46
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
130,35
Incêndio em Poça 50% 77,50
Flashfire
19,80
55,98
Explosão 1%
30,45
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,26
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
123,49
Incêndio em Poça 50% 72,80
Flashfire
16,23
42,95
Explosão 1%
23,95
Explosão 50%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,04
0,00
127,20
73,78
25,70
102,68

1,13
0,00
130,36
77,50
19,80
46,88

1,04
0,00
127,20
73,79
25,52
98,58

1,85
0,00
130,36
77,50
19,40
46,82

1,02
0,00
127,20
73,79
25,30
97,97

3,89
0,00
130,36
77,50
22,28
87,24

4,29
0,00
127,20
73,78
28,88
76,83

56,54

25,91

54,53

25,88

54,03

48,56

43,37

1,54
0,00
127,20
73,78
24,65
92,51

1,46
0,00
130,35
77,49
19,81
55,98

1,54
0,00
127,19
73,78
23,76
92,51

1,46
0,00
130,36
77,50
19,30
56,00

1,54
0,00
127,20
73,79
23,76
92,57

1,50
0,00
130,35
77,49
18,65
40,90

1,59
0,00
127,19
73,78
24,30
93,27

51,58

30,45

51,58

30,47

51,61

22,92

51,79

1,31
0,00
125,89
72,92
21,94
88,98

1,27
0,00
130,35
77,49
17,05
51,71

1,31
0,00
127,19
73,78
21,98
88,36

0,00
0,00
121,81
71,67
15,99
48,65

0,00
0,00
123,98
71,67
21,11
88,07

1,27
0,00
130,35
77,49
17,10
51,77

0,00
0,00
127,19
73,78
21,71
93,33

49,57

28,32

49,87

26,80

48,98

28,35

52,13
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Tabela 16 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 24”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento livre.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos
Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,26
0,00
542,09
364,92
78,49
306,23

1,04
1,28
1,05
1,13
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541,20 1605,67 1631,12 1347,28 1383,77
357,92 1154,70 1162,49 958,62 975,58
103,41 392,63 593,13 306,98 494,19
349,39 1212,79 1659,45 971,65 1355,41

170,43

202,89

703,36

992,03

560,28

4,73
0,00
2671,74
1966,66
1135,08
2819,02
816,76 1314,64 1827,47

1,59
0,00
467,04
311,45
70,37
291,61

1,68
0,00
477,63
313,03
106,82
403,60

1,59
0,00
723,25
495,61
135,77
481,52

1,68
0,00
743,03
502,44
193,94
666,89

1,51
0,00
589,20
398,70
89,54
330,70

1,60
0,00
604,68
403,06
138,66
514,47

1,56
0,00
745,77
511,99
120,87
472,47

1,66
0,00
766,29
519,27
202,26
694,87

164,11

229,31

272,98

380,56

185,76

290,03

265,96

397,10

1,30
0,00
179,27
111,14
25,03
87,17

1,34
0,00
183,10
110,75
32,03
131,10

1,30
0,00
185,08
115,11
25,06
89,54

1,35
0,00
188,79
114,54
31,99
136,84

1,29
0,00
171,31
105,69
23,00
88,59

1,33
0,00
174,67
105,14
29,34
88,57

0,00
0,00
211,39
133,09
29,58
86,72

0,00
0,00
215,78
132,59
38,32
134,63

48,60

73,06

49,85

75,90

49,44

49,27

48,30

74,93

Fonte: Elaborado pelo autor.

4,28
0,00
2653,32
1968,10
803,34
2231,72
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Tabela 17 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 24”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento delimitado
em 1.000 m2.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos
Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
Jato de Fogo 50%
Incêndio em Poça 1%
Incêndio em Poça 50%
Flashfire
Explosão 1%
Explosão 50%

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,26
0,00
46,16
22,55
8,23
0,00

1,05
0,00
44,46
21,60
9,20
0,00

1,28
0,00
46,16
22,55
8,32
0,00

1,05
0,00
44,46
21,60
9,39
0,00

1,13
0,00
46,16
22,55
7,81
0,00

1,04
0,00
44,46
21,60
8,67
0,00

4,28
0,00
46,16
22,55
12,10
34,21

4,73
0,00
44,46
21,60
13,41
39,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,58

22,02

1,59
0,00
46,14
22,54
7,92
0,00

1,68
0,00
44,45
21,60
8,38
0,00

1,59
0,00
46,16
22,55
8,35
0,00

1,68
0,00
44,46
21,60
9,43
0,00

1,51
0,00
46,14
22,54
7,86
0,00

1,60
0,00
44,45
21,60
8,15
0,00

1,56
0,00
46,15
22,54
7,89
0,00

1,66
0,00
44,46
21,60
8,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,30
0,00
46,14
22,54
7,52
0,00

1,35
0,00
44,45
21,60
7,65
0,00

1,30
0,00
46,15
22,54
7,58
0,00

1,35
0,00
44,45
21,60
7,49
0,00

1,29
0,00
46,14
22,54
7,53
0,00

1,33
0,00
44,45
21,60
7,36
0,00

0,00
0,00
46,15
22,54
7,19
0,00

0,00
0,00
44,46
21,59
7,51
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 18 – Amplitude dos efeitos físicos para o duto com diâmetro de 24”,
conforme as classes de vazamento, na condição de espalhamento delimitado
em 10.000 m2.
Classes de
Vazamento / Efeitos
Físicos

Distâncias Alcançadas pelos Efeitos Físicos (m)
1° Método
2° Método
3° Método
4° Método
Dia

Grande Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,26
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
130,35
Incêndio em Poça 50% 77,50
Flashfire
19,98
45,24
Explosão 1%
25,09
Explosão 50%
Médio Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,59
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
130,35
Incêndio em Poça 50% 77,50
Flashfire
19,78
51,20
Explosão 1%
28,07
Explosão 50%
Pequeno Vazamento
Jato de Fogo 1%
1,30
Jato de Fogo 50%
0,00
Incêndio em Poça 1%
130,35
Incêndio em Poça 50% 77,50
Flashfire
17,77
41,66
Explosão 1%
23,30
Explosão 50%

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

1,05
0,00
127,20
73,79
25,80
92,86

1,28
0,00
130,36
77,50
19,74
54,18

1,05
0,00
127,20
73,79
25,85
104,20

1,13
0,00
130,36
77,50
19,50
46,71

1,04
0,00
127,20
73,79
25,63
99,09

4,28
0,00
130,36
77,50
23,17
88,40

4,73
0,00
127,20
73,79
29,68
77,00

50,98

29,55

57,03

25,82

54,66

49,15

43,45

1,68
0,00
127,20
73,79
24,89
93,55

1,59
0,00
130,35
77,49
19,40
43,26

1,68
0,00
127,19
73,78
24,97
88,63

1,51
0,00
130,35
77,49
18,99
60,17

1,60
0,00
127,19
73,78
24,39
93,33

1,56
0,00
130,35
77,49
19,32
43,36

1,66
0,00
127,19
73,78
24,93
88,27

51,86

24,10

49,23

32,55

51,85

24,15

49,02

1,35
0,00
127,20
73,79
22,45
91,65

1,30
0,00
130,35
77,49
17,26
52,09

1,35
0,00
127,19
73,78
21,84
93,99

1,29
0,00
130,35
77,49
17,18
51,95

1,33
0,00
127,19
73,78
21,76
86,25

0,00
0,00
130,35
77,49
17,33
52,33

0,00
0,00
127,19
73,78
21,99
94,70

51,81

28,51

52,53

28,44

48,07

28,63

52,96

Fonte: Elaborado pelo autor.
A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que para a situação de
espalhamento livre quanto maior a taxa de escoamento aplicada maior a amplitude
do efeito físico obtida, para uma mesma classe de vazamento e diâmetro do duto
analisados.
Já a delimitação da área de espalhamento em até 10.000 m2 implica na obtenção de
efeitos físicos com amplitudes muito próximas, quando comparados os resultados
entre os métodos de cálculos aplicados para a estimativa das taxas de escoamento.
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Além disso, esta equivalência de resultados dos efeitos físicos em espalhamentos
delimitados em até 10.000 m2 pode ser ampliada para avaliações entre as classes
de vazamento, e até mesmo entre os diferentes diâmetros de duto analisados.
Pode-se

observar

também

que,

para

o

tipo

de

sistema

em

análise,

independentemente da classe de vazamento analisada, do diâmetro do duto, do
método de cálculo aplicado e do período do dia, os resultados obtidos para a
ocorrência do efeito físico de jato de fogo são quase nulos, podendo este efeito ser
desconsiderado de cálculos de risco individual de acidentes maiores em sistemas de
transporte dutoviário de etanol.
Com base nos resultados obtidos para a amplitude dos efeitos físicos foram
determinadas as freqüências de ocorrência dos níveis de fatalidade dos efeitos
físicos, e a partir da associação destes resultados foram calculados as curvas de
risco individual de acidentes maiores para cada método de cálculo proposto,
segundo as áreas de espalhamento consideradas, para cada um dos diâmetros de
duto analisados.
Os resultados do cálculo dos riscos individual estão apresentados nas figuras 17, 18
e 19, para os diâmetros de duto analisados de 10”, 18” e 24”, respectivamente.
Em cada figura estão apresentadas as curvas de risco individual referentes a
aplicação de cada método de cálculo proposto para a estimativa das taxas de
escoamento, segundo as condições de espalhamento analisadas.
Esclarece-se que os resultados de risco individual de acidentes maiores obtidos a
partir da aplicação dos 4 métodos de cálculo se sobrepõem para uma mesma
condição de espalhamento delimitado.

em um duto de 10” de diâmetro. Fonte: elaborado pelo autor.
Espalhamento Livre: 2° Método
Espalhamento 1.000 m2: 2° Método
Espalhamento 10.000 m2: 2° Método

Espalhamento Livre: 1° Método

Espalhamento 1.000 m2: 1° Método

Espalhamento 10.000 m2: 1° Método

Espalhamento 10.000 m2: 3° Método

Espalhamento 1.000 m2: 3° Método

Espalhamento Livre: 3° Método

Distâncias (m)

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

Espalhamento 10.000 m2: 4° Método

Espalhamento 1.000 m2: 4° Método

Espalhamento Livre: 4° Método

Região de Risco
Negligenciável

Região ALARP

Risco Máximo
Tolerável

105

Figura 17 – Variação dos resultados de risco individual para transferência de etanol

Freqüência Acumulada (acidentes/ano)

em um duto de 18” de diâmetro. Fonte: elaborado pelo autor.
Espalhamento Livre: 2° Método
Espalhamento 1.000 m2: 2° Método
Espalhamento 10.000 m2: 2° Método

Espalhamento Livre: 1° Método

Espalhamento 1.000 m2: 1° Método

Espalhamento 10.000 m2: 1° Método

Espalhamento 10.000 m2: 3° Método

Espalhamento 1.000 m2: 3° Método

Espalhamento Livre: 3° Método

Distâncias (m)

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

Espalhamento 10.000 m2: 4° Método

Espalhamento 1.000 m2: 4° Método

Espalhamento Livre: 4° Método

Região de Risco
Negligenciável

Região ALARP

Risco Máximo
T olerável
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Figura 18 – Variação dos resultados de risco individual para transferência de etanol

Freqüência Acumulada (acidentes/ano)

em um duto de 24” de diâmetro. Fonte: elaborado pelo autor.
Espalhamento Livre: 2° Método
Espalhamento 1.000 m2: 2° Método
Espalhamento 10.000 m2: 2° Método

Espalhamento Livre: 1° Método

Espalhamento 1.000 m2: 1° Método

Espalhamento 10.000 m2: 1° Método

Espalhamento 10.000 m2: 3° Método

Espalhamento 1.000 m2: 3° Método

Espalhamento Livre: 3° Método

Distâncias (m)

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

Espalhamento 10.000 m2: 4° Método

Espalhamento 1.000 m2: 4° Método

Espalhamento Livre: 4° Método

Região de Risco
Negligenciável

Região ALARP

Risco Máximo
Tolerável
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Figura 19 – Variação dos resultados de risco individual para transferência de etanol

Freqüência Acumulada (acidentes/ano)
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7.2 Análise dos Resultados
A aplicação dos métodos de cálculo para as situações analisadas considerando o
espalhamento livre do etanol resultou em diferentes riscos individuais de acidentes
maiores para o mesmo diâmetro de duto analisado.
Com a aplicação do 1° método de cálculo, na condição de espalhamento livre, foi
obtido o menor resultado de risco individual de acidentes maiores dentre os métodos
analisados para esta mesma condição. Isto por que neste método é realizada uma
discretização das taxas de escoamento a partir da análise do transiente hidráulico
das colunas a montante e a jusante do ponto de vazamento, as quais decrescem no
decorrer do vazamento resultando em menores amplitudes dos efeitos físicos
estudados.
Já a aplicação do 2° método de cálculo na condição de espalhamento livre resultou
em um risco individual de acidentes maiores superior aos resultados de risco obtidos
com a aplicação do 1° e 3° métodos de cálculo, nesta mesma condição. Isto por que
neste método foi considerado, para o cálculo da amplitude dos efeitos físicos, que a
maior taxa de escoamento, obtida a partir da análise do transiente hidráulico das
colunas realizada com a aplicação do 1° método, mantém-se constante ao longo do
vazamento.
Com a aplicação do 3° método de cálculo na condição de espalhamento livre foi
obtido um risco individual de acidentes maiores superior ao 1° método e inferior ao
2° e 4° métodos, aplicados para esta mesma condição. Isto ocorreu devido ao fato
de ter sido considerado, para o cálculo da amplitude dos efeitos físicos, que a taxa
de escoamento obtida a partir das maiores colunas hidráulicas, com a aplicação do
1° método de cálculo, mantém-se constante ao longo do vazamento, sendo que para
a altimetria do traçado analisado estas não representam as maiores taxas de
escoamento calculadas.
Para o 4° método de cálculo analisado na condição de espalhamento livre foi obtido
o maior risco individual de acidentes maiores dentre todos os demais métodos. Isto
porque a taxa de escoamento utilizada para o cálculo da amplitude dos efeitos
físicos deste método foi estimada de modo simplificado, a partir das pressões
exercidas pelas maiores colunas hidráulicas sob o ponto de vazamento,
desconsiderando a perda de carga incidente durante o escoamento resultante da
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viscosidade do líquido, velocidade do fluxo e rugosidade das paredes internas do
duto.
A aplicação dos diferentes métodos de cálculo na condição de espalhamento livre do
etanol vazado levou a concluir que quanto melhor o detalhamento dos cálculos da
taxa de escoamento menores e mais próximos à realidade são os resultados do
risco individual de acidentes maiores, sendo aconselhada a adoção do 1° método
para esta condição.
Já as condições analisadas de espalhamento do líquido com área delimitada em
1.000 m2 e em 10.000 m2 resultaram em riscos individuais de acidentes maiores
muitos próximos entre os métodos aplicados a cada uma destas condições.
Isto se deve ao fato da amplitude das conseqüências estimadas para o etanol estar
diretamente relacionada à área de espalhamento da substância, o que levou a
concluir que o risco individual de acidentes maiores calculado para dutos de etanol,
em condições de espalhamento de até 10.000 m2, não sofre interferências
significativas do método de cálculo adotado para determinação das taxas de
escoamento das colunas hidráulicas.
Os resultados do risco individual de acidentes maiores levaram a concluir também
que condições de espalhamento de até 10.000 m2 não resultam em diferenças
significativas nos resultados do risco para dutos de etanol com diâmetros entre 10” e
24”, incluindo os mesmos, uma vez que a área de espalhamento é rapidamente
ocupada pelo líquido vazado.
Além disso, para todos os diâmetros de dutos analisados as curvas de risco
individual provenientes da condição de espalhamento livre, independentemente do
método de cálculo de estimativa da taxa de escoamento aplicado, permaneceram
acima da região de risco negligenciável, sendo que a aplicação do 1° método de
cálculo para o duto de 18” e do 1° e 2° métodos de cálculo para o duto de 24”
resultaram em riscos superiores ao risco máximo tolerável do critério adotado.
Este tipo de resultado certamente implica na necessidade de adoção de medidas
para redução dos riscos, podendo inviabilizar a implantação do empreendimento
durante a etapa de licenciamento ambiental.
Já para as condições de espalhamento delimitado foi observada a incidência das
curvas de risco individual na região de ALARP somente para pequenas distâncias
quando considerado o espalhamento de líquido em áreas de até 10.000 m2, sendo
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que a região de ALARP atingida está localizada muito próxima a região do critério de
risco negligenciável, o que embora implique na necessidade de adoção de medidas
para

redução

dos

riscos,

certamente

não

inviabiliza

a

implantação

do

empreendimento durante a fase de licenciamento ambiental do mesmo.
Por fim, sendo a estimativa do risco individual de acidentes maiores diretamente
dependente da amplitude dos efeitos físicos estudados, os resultados desta
pesquisa podem ser aplicados a qualquer método de cálculo adotado para
determinação de risco individual de acidentes maiores.
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8. CONCLUSÕES
A adoção de diferentes métodos de cálculo para determinação das taxas de
escoamento das colunas hidráulicas em sistemas de transporte dutoviário de etanol
demonstrou que o risco individual de acidentes maiores nestes sistemas não sofre
influência dos métodos de cálculo, desde que a área de espalhamento do líquido
vazado seja delimitada em até 10.000 m2.
Com isto conclui-se que as taxas de escoamento de dutos de etanol em situações
de espalhamento do líquido com áreas delimitadas em até 10.000 m2 podem ser
estimadas a partir de métodos simplificados, tal como o 4° método proposto nesta
pesquisa no qual são desconsideradas as perdas de carga e a variação das taxas
de escoamento incidentes ao longo do vazamento.
Já as situações com espalhamento livre do líquido vazado, ocupando áreas
superiores a 10.000 m2, sofrem influência direta do método de cálculo adotado para
determinação das taxas de escoamento das colunas hidráulicas. Para estas
situações foi constatado que a adoção de métodos de cálculos detalhados, tal como
a análise do transiente hidráulico ao longo do tempo proposta como 1° método nesta
pesquisa, implica em resultados menores e mais próximos à realidade, uma vez que
é analisada a variação da taxa de escoamento ao longo do tempo do vazamento.
No entanto, por não representar a realidade de um vazamento, a adoção de
situações de espalhamentos livres deve ser tratada com cautela, uma vez que pode
implicar na inviabilidade ambiental do empreendimento por apresentar resultados
superestimados em relação ao risco individual de acidentes maiores.
Além disso, foi constatado também que o risco individual de acidentes maiores de
dutos de etanol com diâmetros distintos, variando desde 10” a até 24”, podem ser
considerados iguais, desde que as áreas de espalhamento do líquido vazado sejam
as mesmas e estejam compreendidas em até 10.000 m2, independentemente dos
inventários vazados diferirem entre os diâmetros em análise.
Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram a importância da avaliação
topográfica das áreas de espalhamento na região de estudo, sendo identificado a
direção do escoamento, os pontos de acúmulo de líquido, os tipos de interferências
presentes, os meios de fuga de inventário, tais como corpos d’água e sistemas de
coleta pluvial, e as características de permeabilidade do solo presente na região.
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Para as próximas pesquisas que sejam desenvolvidas nesta área recomenda-se que
esta análise seja realizada para empreendimentos dutoviários de transporte de
gasolina e outros derivados claros de petróleo, de modo que seja avaliada se as
condições apresentadas para o etanol também são válidas para estas substâncias.
Adicionalmente, recomenda-se o desenvolvimento de modelos que considerem a
percolação da substância no solo, a topografia da região e a fuga do inventário
vazado por meio de corpos d’água ou sistemas de coleta de efluentes pluviais,
dentre outras variáveis que influenciam diretamente a determinação das áreas de
espalhamento da substância durante um vazamento.
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