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RESUMO

O gás natural, nos últimos anos, destacou-se no Brasil como uma crescente
alternativa de fonte de energia. Com o aumento na extensão das redes de gás
natural existe, também, o aumento do número de vazamentos que podemos ter
nessas redes que podem, até mesmo, chegar a gerar acidentes. Pensando nesse
consumo crescente, o presente estudo tem por finalidade analisar a implantação de
um sistema de detecção desses vazamentos através de um sistema de aquisição de
dados remotos. A proposta é instalar sensores de gás natural ao longo das redes
urbanas capazes de detectar vazamentos por meio da concentração do metano no
ambiente em que se encontram, os quais integrados à um software, conseguem
mensurar o volume de gás vazado até o momento do reparo na rede. O estudo tem
como objetivo aumentar a eficiência de detecção de vazamentos nas redes de gás
natural, aprimorando o controle do volume de gás vazado atualmente e,
consequentemente, trazendo melhorias financeiras para a empresa distribuidora,
além de permitir que a empresa atue de forma mais rápida e assertiva, minimizando
os riscos de acidentes.
Palavras Chaves: gás natural; vazamentos; acidentes.

ABSTRACT
Study of the implementation of a leak detection system in natural gas
networks.
In recent years, natural gas has stood out in Brazil as a growing alternative
energy source. With the increase in the extension of natural gas networks, there is
also an increase in the number of leaks that we may have in these networks, which
can even lead to accidents. With this growing consumption in mind, the present study
is focused on the implementation of a leak detection system through a remote data
acquisition system. The proposal is to install natural gas sensors along urban
networks to detect leaks through the concentration of methane in the desired
environment, which, integrated into a software, can measure the volume of leaked
gas until the moment of repair in the network. . The study aims to increase the
efficiency of leak detection in natural gas networks, improving the control of the
volume of gas leaked currently and, consequently, bringing financial improvements to
the distribution company, in addition to allowing the company to act more quickly and
assertive, minimizing the risk of accidents.
Keywords: natural gas; leaks; accidents.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, nos encontramos em uma transição mundial para um
crescimento econômico cada vez mais preocupado com as questões de
sustentabilidade. Afgan, Pilavachi e Carvalho (2007) ressaltam que o gás natural é
uma fonte de energia extremamente importante. Através da sua utilização crescente
em substituição a outros combustíveis fósseis, verifica-se a redução da emissão de
poluentes, ocasionando significantes benefícios para o meio ambiente.
Colvero, Carneiro, Silveira e Borges (2010) descrevem que o gás natural se
comprovou uma fonte de energia importante para o Brasil, e também uma
preocupante fonte de acidentes. Sendo utilizado principalmente na geração de
energia elétrica, propulsão veicular e aquecimento de água, isso resultou em um
aumento superior a 25% na extensão da rede de distribuição de gás natural no país
em pouco mais de de três anos, passando de 13,9 mil km em março de 2006 para
17,5 mil km em agosto de 2009 com uma taxa de crescimento entre 5% e 10% ao
ano. Com o crescimento de demanda há, também, o aumento da oferta e, com isso,
os riscos associados ao produto em questão.
Além de estar se tornando uma fonte de energia cada vez mais acessível
para o Brasil, com a descoberta do pré-sal na Bacia de Santos, o petróleo e o gás
natural passaram a ter uma importância mais relevante para a indústria paulista.
Atualmente, o estado de São Paulo é o segundo maior produtor de petróleo e gás no
país e, também, o maior consumidor, utilizando cerca de cinco bilhões de metros
cúbicos por ano. Desses cinco bilhões, 80% são consumidos pelas indústrias
paulistas (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2020).
Em relação aos meios de transporte do gás natural, podemos destacar os
gasodutos. De acordo com Chebouba et al (2009), os gasodutos são sistemas
complexos com centenas e até milhares de quilômetros destinados ao transporte de
gás natural por meio de dutos. Apesar de os gasodutos serem modelos de
transporte bastante seguros, Papadakis, Porter e Wettig (1999) ressaltam que
mesmo apresentando um baixo índice de ocorrência de acidentes em gasodutos
existe

a

possibilidade

catastróficas.

de

sua

ocorrência,

podendo

trazer

consequências
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A grande extensão dos gasodutos dificulta a homogeneidade de análise dos
trechos como um todo bem como o controle da operação. A diversidade de
componentes aliada às grandes distâncias, exige uma monitoração permanente das
condições operacionais. A obtenção de informações precisas e confiáveis sobre as
condições da rede, representa um papel importante na operação dos gasodutos
para a manutenção da eficiência operacional e também para a minimização de
riscos associados à possíveis acidentes, como por exemplo, vazamentos que
ocorrem de forma não prevista, podendo causar danos ao homem e meio ambiente
(SCUCUGLIA, 2006).
A falha é conhecida como a ocorrência de um incidente em qualquer porção
do sistema de dutos, liberando de maneira não intencional quantidades do produto
transportado (ALMEIDA, 2011). A análise histórica de acidentes envolvendo
gasodutos de gás natural revela a ocorrência de grande número de acidentes com
graves consequências para as pessoas, instalações, meio ambiente, e para a
imagem das empresas (EGIG, 2020).
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2 OBJETIVOS
No contexto acima, os objetivos foram divididos em geral e específicos.

2.1 Objetivo Geral

Propor a implantação de um sistema de detecção de vazamentos de gás
natural, focando na mitigação de acidentes e redução de perdas.

2.2 Objetivos Específicos

•

Levantamento das ocorrências de vazamentos.

•

Estudo de caso - Definição de um modelo de detecção de vazamentos.
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3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa aplicada onde existe um problema a ser analisado
(vazamentos em redes de gás natural). Possui uma abordagem do problema de
forma quantitativa, método exploratório.

3.1 Metodologia da Pesquisa

A abordagem do problema de forma quantitativa se dá através de dados reais
obtidos para o estudo, que serão analisados e comparados com a bibliografia
existente. No que diz respeito ao método, foi escolhido o exploratório, com
pesquisas bibliográficas, levantamento de dados e aplicação de um estudo de caso.

3.2 Procedimentos metodológicos

Este trabalho foi desenvolvido de forma que os dados disponibilizados pela
empresa (fornecedora dos dados para esta dissertação) fossem explorados com
foco em vazamentos de gás natural, em sua grande maioria ocasionados por danos
nas redes de distribuição.
Foram considerados dados históricos a fim de contextualizar o cenário atual
do gás natural no Brasil e no mundo e, também, acidentes ocasionados devido à
vazamentos. Existe uma análise quanto às condições das redes da empresa
(diâmetro, pressão, localização, entre outros), sendo de grande importância para
cálculos dos índices que regem a criticidade dos danos sofridos.
Obteve-se acesso a dados de volume estimado vazado (perdido) e, desta
forma, estruturados cálculos comparativos de volume vazado x volume consumido,
com isso, alternativas para a detecção precoce de gás.
Para a detecção, existem alguns tipos de sensores citados e descritos no
Capítulo 4.4 sendo que um deles é o alvo deste estudo. Devido à fatores
pandêmicos, o teste em escala laboratorial não foi possível de ser conduzido e se
trata uma pesquisa documental com dados reais.
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3.3 Estrutura da Dissertação

O presente estudo foi organizado em seis capítulos estando estruturado
conforme descrição a seguir.
No primeiro capítulo encontra a introdução, no segundo capítulo os objetivos
do trabalho e no terceiro capítulo os procedimentos metodológicos.
O quarto capítulo é composto pela revisão bibliográfica que irá tratar da
introdução ao assunto de gás natural, das redes de distribuição, da análise de
vazamentos e sua detecção e sobre acidentes relacionados ao tema.
O quinto capítulo trata do estudo de caso que irá explicar sucintamente sobre
os sensores de gás natural e discorrer sobre a proposto sistema de detecção de
vazamentos, analisando seus componentes, configurações e as expectativas de
resultados.
O sexto capítulo irá trazer as considerações finais do presente estudo.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Introdução ao gás natural.

A história do gás natural no Brasil começou no ano de 1940 no recôncavo
Baiano. Isso ocorreu antes mesmo do surgimento da Petrobrás, quando o Conselho
Nacional do Petróleo (CNP) autorizou empresas privadas brasileiras a explorarem o
insumo (ANP, 2020a).
Em 1953, surgiu a Lei Nacional 2.004/53 que representou o monopólio da
Petrobrás, que produzia o gás e vendia diretamente aos consumidores finais. A
participação do gás natural na matriz energética do Brasil não representava nem 1%
até, aproximadamente, 1980 quando foram descobertas as reservas petrolíferas e
gaseificas na Bacia de Campos, o que ajudou no aumento de consumo de gás
natural do país (ANP, 2020a).
Em 1988, ocorreu a publicação da Constituição, determinando que os
Estados da Federação exerciam monopólio sobre a disposição de gás canalizado a
partir da criação de empresas públicas. Com isso, a Petrobrás não poderia mais
vender diretamente o gás para consumidores finais. Então, para se manter no
segmento, mantiveram participação societária com quase todas as companhias de
distribuição de gás. Em 1955, houve duas emendas que alteraram a Constituição,
uma delas permitiu que os Estados concedessem às empresas privadas os serviços
de gás canalizado e a outra permitia que a União contratasse atividades do setor de
óleo e gás junto a empresas estatais ou privadas, quebrando assim o monopólio da
Petrobrás (ANP, 2020a).
O gás natural se distribui entre diversos setores de consumo com fins
energéticos e não-energéticos, utilizado como matéria-prima nas indústrias
petroquímica (plásticos, tintas, fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes (ureia,
amônia e seus derivados), veicular, comércio, serviços e domicílios. A indústria de
gás natural é uma indústria de rede e é caracterizada pela presença de várias
atividades distintas que são constituídas sob a forma de uma rede física, a qual
necessita de uma interconexão para sua operação e serviço (ALONSO, 2004).
A cadeia produtiva do gás natural é composta por: produção, transmissão e
distribuição. A exploração é a etapa inicial do processo e possui duas fases: a
pesquisa exploratória, onde são feitos os estudos que permitem reconhecer as
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estruturas propícias ao acúmulo de petróleo e/ou gás natural e onde se processa a
perfuração dos poços exploratórios e; a avaliação de descobertas, onde se procura
comprovar a viabilidade tecnológica e comercial dos estudos realizados. Podem ser
feitas no mar (offshore) e na terra (onshore) (ALONSO, 2004).
Após a etapa de exploração, o gás natural precisa ser tratado nas unidades
de processamento de gás natural (UPGN) para atender às exigências do mercado e
do meio ambiente. A transmissão é a atividade de conduzir o gás natural aos
distribuidores responsáveis pela entrega ao consumidor final do produto. O meio de
transporte utilizado são os gasodutos que variam em diâmetro e pressão, de acordo
com o destino do gás natural. A infraestrutura de transmissão é composta por
gasodutos, pontos de recebimento, pontos de entrega, estações de interconexão e
estações de compressão (ALONSO, 2004).

4.2 Redes de gás natural.

No Passado, o Brasil não apresentava exploração significantes de gás natural
das reservas disponíveis, recorrendo à Bolívia no momento em que houve a
necessidade do produto para suprir o consumo industrial. O gasoduto Bolívia-Brasil
é o responsável por transportar o gás natural proveniente da Bolívia até o Brasil,
atravessando os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Ele transporta grandes volumes de gás natural, operando em alta
pressão (TBG, 2020).
Aproximando-se das cidades, a pressão é reduzida através dos pontos de
entrega da TBG para que seja entregue às companhias distribuidoras locais. A
extensão total do gasoduto Bolívia-Brasil, representado na Figura 1, é de 3.150 km,
sendo 557 km na Bolívia e 2593 km no Brasil (TBG, 2020).
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Figura 1 - Mapa do gasoduto Bolívia-Brasil.

Fonte: Macias (2004)

Os gasodutos ou redes de gás natural nada mais são do que as tubulações
responsáveis pelo envio das fontes produtoras até os consumidores finais. O gás é
transportado pelas redes com a ajuda da diferença de pressão. Nas chamadas
estações de compressão a pressão do duto é elevada e, assim, impulsiona o fluido
para o ponto de menor pressão (SANTOS, 2002).
Santos (2002) aponta que as redes de distribuição são compostas,
basicamente, por uma malha de tubos, válvulas de bloqueio e estações de controle
e monitoramento de gás. As estações de controle e monitoramento dividem-se em:
- ERP: Estações intermediárias de limitação de pressão;
- ERPM: Estações de limitação de pressão e medição de consumo para
clientes;
- EM: Estações de medição de consumo para clientes que não necessitam de
limitação de pressão.
O gás natural é inodoro, incolor, inflamável e asfixiante quando aspirado em
altas concentrações. Por isso, para identificação de vazamentos, foi desenvolvido o
processo de “odorização do gás”. Esse processo consiste na adição de compostos à
base de enxofre em concentrações suficientes para dar um cheiro ao gás. No Brasil,
o gás natural pode ser transportado sem esse processo, exceto quando requerido
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por normas de segurança aplicáveis. É obrigatório na distribuição de gás até os
consumidores finais (SANTOS, 2002).
A ABNT NBR 12712 (2002) especifica as condições mínimas exigíveis para
projeto, materiais, equipamentos, fabricação de componentes e ensaios dos
sistemas de transmissão e distribuição de gás natural combustível por dutos. A
Figura 2 representa o sistema de transporte e distribuição de gás canalizado.
Figura 2 - Sistema de transporte e distribuição de gás canalizado.

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 12712 (2002).

Inicialmente, os gases são retirados por meios terrestres ou marítimos, como
mencionado anteriormente. Após essa etapa, são transportados para as UPGN
(unidades de processamento de gás natural) onde são retiradas as impurezas
necessárias. Após o processamento, o gás é levado para as estações de
compressão. Saindo das estações de compressão, é levado até os chamados city
gates, conhecidos como os pontos de entrega, possuindo diferentes finalidades
como regulagem de pressão, filtração, medição e aquecimento (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
As redes de alta pressão são responsáveis por transportar o gás natural dos
city gates às proximidades dos locais de consumo. São conhecidas também como
Linhas Tronco (LT), operam em alta pressão, com máxima pressão de operação de
35 bar (LT35) ou 17 bar (LT17) (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
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Figura 3 - City Gate.

Fonte: GASCAT (2020)

Saindo do city gate (Figura 3), as redes de alta pressão fornecem gás para as
estações de limitação de pressão (Figura 4) que repassam o gás natural para as
redes de média pressão denominadas de Linhas Laterais (LL), com máxima pressão
de operação de 7 bar (LL7) ou 4 bar (LL4); e para as redes de baixa pressão,
chamadas de rede interna de calçada (RIC) que possuem pressão máxima de
operação de 0,35 bar, essas redes se ramificam através dos bairros e, justamente
por este motivo, operam a menores pressões. As linhas laterais também abastecem
diretamente os consumidores finais que exigem uma pressão ou vazão superiores à
das fornecidas pelas redes RIC. (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
Figura 4 - Estação de limitação de pressão.Estação de limitação de pressão.

Fonte: GASCAT (2020)

As válvulas reguladoras de pressão tem a função de estabelecer uma pressão
constante na rede, reduzindo a pressão de entrada. As válvulas de alívio de pressão
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são utilizadas para reduzir temporiariamente a pressão entre a válvula reguladora de
pressão e válvulas de bloqueio.
As tubulações de rede podem ser construídas utilizando diferentes materiais,
no início de sua distribuição eram construídas em ferro fundido, essas tubulações
apresentavam patologias provenientes de seu material e posteriormente as redes
passaram a ser construídas em aço carbono (redes de alta pressão) e polietileno
(média e baixa pressão). As LT de 35 e 17 bar estão representadas na Figura 5,
após os city gates onde está denominado (alta pressão). Após a estação de
limitação e controle de pressão ainda na figura 5, temos a representação das linhas
laterais podendo ser de 7 ou 4 bar. (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
Na Figura 5 estão representados os principais elementos existentes na rede
de distribuição da região metropolitana de São Paulo.
Figura 5 - Elementos rede de distribuição.

Fonte: Adaptado de Documento interno de Empresa, 2021.

Os métodos construtivos de redes de gás natural são classificados em:
método destrutivo (MD) e não destrutivo (MND) (ABRATT, 2020).
O método destrutivo, representado nas Figuras 6 e 7, consiste na abertura de
trincheiras em toda a extensão da rede e, em seguida, assentamento da tubulação
em vala através de escavação manual ou mecânica, com posterior reaterro e
compactação em áreas pavimentadas (ABRATT, 2020).
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Figura 6 - Abertura de vala.

Fonte: Autoria própria, 2018.
Figura 7 - Assentamento de tubo.

Fonte: Autoria própria, 2018.

Segundo Dezotti (2008) a ABNT NBR 12266/92 determina basicamente que,
para assentamentos das tubulações, podem ser consideradas as fases de
sinalização, remoção do pavimento, abertura de vala, esgotamento, escoramento,
assentamento, preenchimento da vala e recomposição do pavimento.
Mesmo sendo utilizado há anos, não é a forma de execução com melhor
relação custo-benefício. Esse método possui como desvantagem a interferência na
infraestrutura

urbana

como

impactos

ambientais,

danos

ao

pavimento

e

congestionamento do tráfego da região (CORAL; STEINER, 2015).
Sendo assim, pequenas obras são inviáveis. Além disso, os métodos
tracidionais praticamente não apresentam desenvolvimento tecnológico nos últimos
50 anos. Os principais equipamentos utilizados para execução dos serviços são
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retroescavadeiras, escavadeiras, valadoras, pás carregadeiras, compactadores,
máquina de corte do pavimento e caminhões (DEZOTTI, 2008).
O trânsito das grandes metrópoles sofre enormes transtornos quando uma
vala é aberta para instalação de redes de serviços públicos, além dos problemas
relativos a valetas mal compactadas e pavimentos danificados devido à
recomposição feita sem os devidos cuidados após o término das obras (ABRATT,
2020).
O objetivo do método não destrutivo é a instalação de dutos, utilizando
equipamentos específicos. É destinado à execução de serviços em tubulações de
polietileno e aço para trabalhos até 2 metros de profundidade, como: transmissão e
distribuição de energia elétrica, telecomunicações, transmissão e distribuição de
televisão via cabo, distribuição de televisão via cabo, distribuição de derivados do
petróleo e gás, travessia de avenidas, rodovias, rios e ferrovias, sistemas de
drenagem, instalações industriais, substituição de tubulações, entre outros. No Brasil
a Associação Brasileira de Tecnologia Não-Destrutiva (ABRATT) é a responsável
por reunir e divulgar as construtoras capacitadas para execução do MND (ABRATT,
2020).
O custo direto é equivalente ou inferior ao método com abertura de valas
contínuas, porém com as vantagens: precisão na execução, redução de prazos, não
interrupção do trânsito na área de trabalho e consequentemente redução no custo
social. Segundo a International Society for Trenchless Technology (ISTT) existem
três possibilidades de utilização do MDN:
•

Implantação de novos dutos;

•

Substituição;

•

Reabilitação da mesma tubulação, através da injeção de outros
materiais (não utilizado no Brasil).

O método da perfuração Horizontal Direcional (HDD – Horizontal Directional
Drilling) é um método não destrutivo, e o mais utilizado no caso do gás natural, ele
pode ser usado em dois casos no Brasil: na implantação de novos dutos e na
substituição de redes antigas (ISTT, 2020).
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Esse método envolve duas fases. A primeira fase consiste na perfuração de
um furo piloto de pequeno diâmetro, a perfuratriz (Figura 8) é guiada por um emissor
de ondas eletromagnéticas que a cada três metros informa a profundidade e
inclinação da cabeça de perfuração, o avanço do furo é feito com a injeção de fluido
compatível com o solo encontrado. A segunda fase trata do alargamento do furo até
o diâmetro desejado para acomodar o duto de serviço, é feita após o furo piloto
atingir o ponto final da tubulação, através da colocação do escarificador que percorre
o caminho inverso do furo piloto, a tubulação é fixada diretamente atrás do alargador
(Figura 9) e cuidadosamente puxada, servindo o fluido de lubrificante, como
demonstrado na Figura 10 (CORAL; STEINER, 2015).
Figura 8 - Perfuratriz.

Fonte: Coral e Steiner (2015).
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Figura 9 - Alargador de furo para puxamento simultâneo.

Fonte: Coral e Steiner (2015)
Figura 10 - Furo piloto e puxamento da tubulação.

Fonte: Coral e Steiner (2015)

O método tem capacidade de rastrear a cabeça do corte e guiá-la durante o
processo de perfuração. O método de perfuração direcional pode ser classificado em
três categorias, como mostrado na Tabela 1 (NAJAFI, 2016).
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Tabela 1 – Principais características dos métodos de HDD.
Variedade
de
Instalação
Profundidade
Método
Aplicação Típica
diâmetro
máxima (m)
(m)
(polegadas)
Conduítes de energia e
HDD Pequena
Menos de
Menos de
2-12
telecomunicações,
(Mini)
183
4,60
tubulações de água e gás
HDD Média
Entre 183 e
Entre 4,60 e
12-24
Tubulações de pressão
(Midi)
274
23
HDD Grande
Entre 274 e
24-60
Menos de 61
Tubulações de pressão
(Maxi)
3.048
Fonte: Adaptado de Najafi (2016)

A aplicação do furo direcional é destinada para serviços em tubulações em
PEAD ou em aço. As vantagens que podem ser mencionadas sobre o método são a
redução do prazo de execução, precisão na execução, não interrupção de tráfego,
podem trabalhar independentemente da meteorologia, redução de danos ao
ambiente, e acesso a pontos não acessíveis à outros métodos. A sua desvantagem
é a restrição quanto ao espaço para locação dos equipamentos (CORAL; STEINER,
2015).

4.3 Análise de vazamentos.

Os riscos envolvidos nos gasodutos de gás natural são caracterizados pelos
cenários acidentais e suas ocorrências, bem como os diferentes tipos de
consequências que resultam desses cenários. Um acidente em um gasoduto
envolve consequências em várias dimensões que nem sempre são exploradas em
sua totalidade.
Brito e Almeida (2009) ressaltam a importância da avaliação de riscos em
gasodutos, tomando-se em consideração as dimensões humana, ambiental e
financeira. Danos aos dutos que causam a liberação de gás natural criam uma
situação perigosa que pode provocar explosões e incêndios. Os acidentes
resultantes desses danos dão origem a um conjunto de consequências. Essas
consequências, geralmente, não são limitadas a fatalidades ou ferimentos humanos,
mas envolvem, também, danos ambientais causados por incêndios e danos
financeiros devido às perdas e interrupções de fornecimento.
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Nas tubulações podem ocorrer diferentes tipos de vazamentos. Podem ser
oriundos de corrosão, erosão, fadiga, defeitos em soldas, defeitos em junções e
vazamentos por ruptura (MACIAS, 2004).
Os vazamentos por ruptura são aqueles onde ocorre a perfuração da
tubulação, seja no momento de instalação/manutenção pela própria empresa
distribuidora, o conhecido “fogo amigo”, seja por terceiros. Esses vazamentos são
considerados de maior perigo, pois, podem causar danos significativos ao ambiente,
no entanto, são detectados rapidamente uma vez que causam quedas significativas
de pressão e discrepância de volume. Os demais vazamentos mencionados podem
desenvolver pequenos vazamentos que, por sua vez, podem ter sua detecção tardia
e, dessa forma, gerar grandes perdas de produto (MACIAS, 2004).
É valido ressaltar, ainda, que a corrosão causa a perda de material, gerando
uma redução na espessura da parede da tubulação e reduz, assim, sua integridade
estrutural. A fadiga é uma falha mecânica causada pela aplicação repetida de
carregamentos variáveis, o que causa a geração ou propagação de trincas até a
eventual ruptura da peça (ALMEIDA, 2011).
Os vazamentos em gasodutos são mais comuns do que imaginamos. Para
demonstrar isso, o presente estudo buscou dados reais de uma das distribuidoras de
gás natural da região metropolitana de São Paulo que serão apresentados à seguir.
Conforme demonstrado na Tabela 2, no ano de 2020 foram realizadas 62.686
ligações pela companhia, dessas ligações, cerca de 66 dos clientes tiveram
problemas com vazamentos dentro de 90 dias. Ou seja, dentro do período de
garantia fornecido pela empresa, aproximadamente 0,13% dos clientes apresentam
vazamentos (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
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Tabela 2 – Ligações com vazamentos em 90 dias.
Média de
Ligações
Quantidade de
ligações nos
Mensais
ocorrências
últimos 90 dias
Janeiro
3.603
6.608
10
Fevereiro
3.201
4.951
7
Março
989
2.598
3
Abril
3.362
2.517
3
Maio
2.357
2.236
2
Junho
5.119
3.613
2
Julho
6.480
4.652
2
Agosto
6.568
6.056
4
Setembro
6.801
6.616
7
Outubro
6.948
6.772
8
Novembro
8.448
7.399
11
Dezembro
8.810
8.069
7
Média total
Total
62.686
66
Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa, 2020.

%
0,28%
0,22%
0,30%
0,09%
0,08%
0,04%
0,03%
0,06%
0,10%
0,12%
0,13%
0,08%
0,13%

Conforme mencionado anteriormente, os vazamentos podem surgir por
diferentes fontes, dentre elas podem surgir a partir de defeitos em soldas. No ano de
2020, a companhia teve um total de 15 vazamentos oriundos de defeitos em soldas.
Desses 15 vazamentos, 8 ocorreram em situação de pré-comissionamento, ou seja,
antes da pressurização da rede com gás natural, e 7 no pós-comissionamento,
conforme demonstrado no Gráfico 1, do total de vazamentos, observamos que 53%
ocorreram pós-comissionamento, sendo assim, existe o risco de vir a se tornar um
acidente (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
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Gráfico 1 – Vazamentos por falhas em solda.

Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa, 2020.

Para a companhia que forneceu os dados de vazamentos para o estudo, o
mais crítico dos vazamentos é ocasionado por danos. Eles classificam os danos
como críticos e não críticos, sendo que os danos críticos são aqueles que possuem
alta capacidade de gerar acidentes ou perdas expressivas (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
A empresa utiliza o que chama de índice de danos, que representa a
quantidade de danos em rede de alta pressão e danos por furo direcional, para cada
1.000 Km de rede. Esse índice é calculado através da seguinte equação:

Na Tabela 3 estão relacionados os danos sofridos pela empresa no ano de
2020, totalizando 532 danos. Pode-se observar a quantidade de danos mensais,
sendo que o mês de julho, com 56 danos, é o de maior número. Ainda na Tabela 3,
é possível notar que ao longo dos meses existe uma oscilação no número de danos
e podemos entender que conforme a rede construída aumenta, os danos também
sofrem aumento, assim sendo, no decorrer do ano de 2020, o número de danos se
manteve proporcional à extensão de novas redes construídas, não havendo
diminuição (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
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Tabela 3 – Danos sofridos em 2020.

Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa (2020)

Na Tabela 3 estão representados os danos totais sofridos no ano de 2020, os
danos em rede de alta pressão, os danos por furo direcional e os resumo dos danos
críticos. Os danos críticos, são aqueles que tem maior potencial de causarem
acidentes. Em 2020 o total de danos foi de 532 ao longo dos meses, desses, 164
foram classificados como críticos, sendo assim, esses danos correspondem a
aproximadamente 31% dos danos totais, o que nos indica que 31% dos danos que
ocorreram no ano de 2020 tem grande potencial para se tornarem acidentes.
Aproximadamente 29% de todos os danos ocorreram em redes de alta pressão, o
que também potencializa a criticidade. É importante ressaltar que os ocorridos em
redes de baixa pressão são potencialmente menos críticos do que em redes de alta
pressão. Os ocasionados por furo direcional correspondem a menos de 4% dos
danos sofridos em 2020, porém ainda tem uma criticidade maior por terem atingido
redes de alta pressão (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
Os danos sofridos pelo chamado “fogo amigo” são aqueles causados por
contratadas ou funcionários da própria companhia. Na Tabela 4 podemos verificar
que eles não ocorrem com frequência.
Tabela 4 – Danos por fogo amigo.

Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa (2020)
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No ano de 2020, também foi monitorada a quantidade de valas abertas para
conferência

de

possíveis

vazamentos

causados

por

corrosão,

conforme

demonstrado na Tabela 5, esse número destacou-se nos últimos meses do ano,
sendo um total de 40. A empresa não forneceu quantos pontos de fato possuiam
vazamentos por corrosão (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
Tabela 5 – Conferência de vazamentos por corrosão.

Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa (2020)

No Gráfico 2, podemos notar que com o passar dos anos, o índice de danos
permanece de certa forma constante, está aproximadamente entre 1,8 e 3,0, o que
indica que, quanto mais rede construída, mais danos ocorrem, ou seja, conforme o
quantitativo de rede aumenta, os danos acompanham a tendência. (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020). Essa análise pode ser entendida analisando a
equação de índice de danos citada abaixo:

Uma vez que o índice de danos é proporcional aos danos sofridos e
inversamente proporcional à extensão de rede, para que o índice permaneça
constante sendo que o quantitativo de rede aumentou, necessariamente o número
de danos precisa aumentar também, que de fato, foi o que ocorreu de acordo com o
Gráfico 2:
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Gráfico 2 – Índice de danos mensal nos últimos quatro anos.

Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa (2020)

No ano de 2017, os danos sofridos resultaram na perda de 132.342 m³ de gás
natural. Em 2018, 173.983 m³, em 2019 331.803 m³ e, no ano de 2020, 316.000 m³.
Assim sendo, é possível perceber que, o volume perdido é crescente. O Gráfico 3
traz as informações de volume de gás perdido para os anos citados acima versus o
consumo próprio da empresa para manter o seu funcionamento (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
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Gráfico 3 – Volume de gás consumido x Volume de gás perdido.

Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa (2020)

Ainda no Gráfico 3, analisamos que, em 2019 volume perdido superou o
consumo próprio. Em 2020 ficou pouco abaixo, porém, um número considerável,
sendo um montante de 1.934.406 m³ de gás natural nos últimos seis anos. A
empresa nos informou também que cerca de 35% de todo seu fornecimento é
voltado para o setor industrial, 40% para o setor residencial e 25% para setor
comercial. Assim sendo, para entender quanto gás foi pedido e que poderia
abastecer cada setor, aplicou-se o volume vazado à estimativa de consumo de cada
segmento, fornecido pela própria empresa, teríamos o cenário descrito na Tabela 6.
Tabela 6 – Volume de gás perdido em setores (2020).
Setor
Vol, Gás Vazado (m3)
Residencial
773.762,40
Comercial
483.601,50
Industrial
677.042,10
Total
1.934.406,00
Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa (2020)

A empresa adota valores médios de consumo em m³ por mês para cada
setor, baseados em seus dados internos, e eles serão descritos a seguir.
Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, a
densidade domiciliar no estado de São Paulo é de 3,22 habitantes por domicílio,
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porém, para facilitar os cálculos, foram considerados 4 habitantes por residência. O
consumo médio por cliente, considerando uma família de quatro pessoas, é de 53
m³/mês. Temos um volume de 773.762,40 m³ total perdidos no setor, sendo possível
abastecer 14.600 famílias/mês com o volume perdido. No setor comercial, o
consumo médio por cliente é de 109 m³/mês. Temos um volume de 483.601,50 m³
total

perdidos

no

setor,

sendo

possível

abastecer

4.437

comércios/mês

(DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
No setor industrial, o consumo médio por cliente é de 800.000 m³/mês. Temos
um volume de 677.042,10 m³ total perdidos no setor, sendo possível abastecer uma
indústria por 25 dias. Levando em consideração que, no ano de 2020, a empresa
tinha 19.470 Km de rede e uma perda total de 316.000 m³ de gás, tem-se uma perda
de 16,23 m³/Km no ano de 2020 (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
A empresa faz também a gestão do índice de risco do dano (IRD), que
consiste em uma pontuação média mensal pela gravidade de danos considerando
os seguintes itens: pressão, material da rede, diâmetro da rede, objeto causador,
volume vazado, irregularidade cadastral, irregularidade construtiva, cadastro
presente na obra, clientes impactados, prevenção de danos e causa principal. Para
cada dano, considera-se os itens mencionados e atribui-se uma pontuação conforme
a Tabela 7, ao final do mês soma-se o total de pontuação de todos os itens. Essa
soma é o IRD. A métrica que a empresa utiliza para esse índice é: para valores até
7,00 o risco de dano é baixo, para valores acima de 7,00 até 8,50 o risco de dano é
intermediário, para valores acima de 8,50 até 10,00 o risco de dano é o aceitável,
para valores maiores que 10,00 até 11,00 é considerado um risco alto e por fim, para
valores maiores que 11,00 até 13 é considerado um risco muito alto. Para valores
maiores do que 13, obviamente é um risco ainda mais alto (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
Tabela 7 – Índice de risco do dano.

Fonte: Adaptado de documento interno da Empresa (2020)

A pressão de operação é considerada por existirem redes de 35 bar, o que
aumenta o risco de gerar acidentes em relação à uma rede com pressão de
operação de 1 bar por exemplo. Quanto ao material, analisam-se seus tipos, por
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exemplo, em redes de aço a resistência do material é maior comparada à rede de
polietileno, porém, geralmente essas redes (de aço) são pressurizadas com
pressões de operação altas (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
Em relação aos diâmetros, entram na análise de risco pelo mesmo motivo,
redes com diâmetros maiores geralmente estão pressurizadas com uma pressão de
operação mais elevada. A análise dos clientes impactados é feita para ser
entendido, em uma situação onde se tem um dano, quantos clientes da empresa
ficariam com o abastecimento de gás interrompido até que se tenha solucionado a
questão. O objeto causador também, uma vez que o dano pode acontecer de
diversas formas, como por exemplo, uma pessoa atingindo a rede ou um
equipamento de grande porte, como por exemplo uma retroescavadeira, que teria
um impacto maior (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
O cadastro presente na obra diz respeito a análise feita para entendimento se,
em meio à um dano causado por um terceiro, o mesmo possuia em mãos o cadastro
da rede. A irregularidade cadastral indica que o terceiro possuia em mãos o cadastro
da rede de gás presente no local onde estava trabalhando, ele executou o serviço da
forma como deveria e mesmo assim causou um dano à rede, isso pode indicar que o
cadastro que a empresa de gás possui sobre a sua rede está divergente do campo.
A irregularidade construtiva é a divergência entre a construção e o projeto inicial
(DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
Com isso, a empresa implanta um sistema de prevenção de danos que
consiste em realizar a concientização dos terceiros para as obras que serão
realizadas próximas à rede construída e conscientização de pessoas para que não
sejam realizadas obras na calçada sem notificar a empresa distribuidora de gás
(DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).

4.4 Detecção de vazamentos.

A detecção de vazamentos pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita
através de observação de terceiros, ou seja, as pessoas identificam um odor
característico e acionam a distribuidora para verificação, a distribuidora por sua vez,
tem por função explorar o local abastecido de um detector de gás combustível
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portátil, representado nas Figuras 11 e 12 (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA,
2020).
Figura 11 - Detector de gás portátil.

Fonte: Ridgid (2021)
Figura 12 - Detector de gás portátil em uso.

Fonte: Ridgid (2020)

Esse dispositivo, representado nas Figuras 11 e 12, detecta metano, propano,
butano, etanol e hidrogênio e sua sensibilidade é ajustável de acordo com a
necessidade (RIDGID, 2020).
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A detecção pode ser feita através de vazamentos expressivos, nos quais
ocorre uma queda de pressão significativa. Os vazamentos também podem ser
detectados através do patrulhamento da rede, que consiste em percorrer toda a
extensão da rede distribuidora existente periodicamente, utilizando veículo
automotor ou a pé (com o detector portátil citado acima). Para esse patrulhamento,
os exploradores devem estar munidos dos cadastros das redes de gás e planilhas
que contenham as informações de todos os equipamentos pertinentes ao trecho do
ciclo a ser percorrido (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).
O veículo automotor pode ser do tipo Sensit VMD (Vehicle Methane Detector Veículo Detector de Metano), cujo princípio é detectar o gás metano através da
tecnologia de absorção infravermelho em feixe aberto (laser), que está representado
na Figura 13. À medida que o feixe de luz atravessa o local com presença de
metano, partículas de gás são absorvidas entre os transmissores e receptores do
dispositivo, então, a concentração de gás é medida com uso de uma eletrônica
específica. A informação é transmitida para um computador para processamento em
tempo real para o operador. Este equipamento possui sensibilidade de 0,1
ppm/metro a 40 km/h e faz cinco medições por segundo (DOCUMENTO INTERNO;
EMPRESA, 2020).
Figura 13 - Sensitive VMD.

Fonte: AAS Detection Solutions (2020)

Nessa empresa, as categorias de atendimento às emergências são definidas
segundo a gravidade da situação, estrutura e os recursos necessários para o
controle da ocorrência. As emergências são classificadas em três categorias para
atendimento: tipo A, B e C, sendo A a categoria mais crítica, ou seja, que tem maior
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potencial de se tornar um acidente e B e C as menos críticas. Para atendimento das
emergências existe uma equipe que dá suporte para atendimento (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
A equipe de primeiro atendimento a emergências é composta pelo gasista de
primeiro atendimento em consumidores residenciais, comerciais e industriais. São
eles que identificam/confirmam o local da emergência, classificam a mesma,
sinalizam e isolam a área do vazemento, comunicam os gerentes e técnicos de
campo através da sala de rádio. Eles também Identificam as características da
emergência e a necessidade de recursos adicionais para o controle, adotam os
primeiros procedimentos emergenciais e monitoram o limite de explosividade através
de um equipamento chamado de explosivímetro portátil (Figura 14) (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
Figura 14 - Explosivímetro portátil.

Fonte: Instrutherm (2021)

O volume vazado é considerado um impacto ambiental e financeiro para a
empresa e a causa principal busca investigar qual foi a causa do dano, ou seja, em
meio a um incidente, investigar a situação a fim de entender se foi uma
irregularidade cadastral, construtiva, ou até mesmo por um erro executivo de uma
obra localizada no local onde a rede encontra-se instalada (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
O tempo médio de atendimento de emergência para o ano de 2020 foi de
aproximadamente 31 minutos. Ou seja, para os 532 danos ocorridos foram
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consumidos 11 dias de uma equipe de três gasistas durante o ano (DOCUMENTO
INTERNO; EMPRESA, 2020).
A empresa realiza a pesquisa de vazamentos com um VMD com uma
peridicidade de três meses, cada pesquisa é feita em um trecho diferente da rede no
ano em questão. Dessa forma, entende-se que, no período em que a pesquisa não
ocorre, os vazamentos que não são perceptíveis com facilidade podem não ser
encontrados antes que se tenha perdido um grande volume de gás ou então,
tenham causado algum acidente (DOCUMENTO INTERNO; EMPRESA, 2020).

4.5 Acidentes

Acidente é um evento não planejado que resulta em morte, lesão, danos ou
outros prejuízos. Incidente é um evento não previsto que tem potencial de conduzir a
acidentes (ZIMMERMANN, 2009).
O banco de dados MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service), apresenta
detalhes sobre mais de 7 mil acidentes que ocorreram durante o transporte, o
processamento ou armazenamento de produtos perigosos com potencial para
causar ou que resultaram em impactos externos às instalações. Para avaliar esses
dados, podem-se dividir os dutos em duas categorias:
1 – Transporte de gás – pressões altas (maiores que 17 bar);
2 – Redes de distribuição – pressões menores (entre 7 e 12 bar) (ZIMMERMANN,
2009).
Em 04 de julho de 1978, ocorreu uma explosão em uma Estação de
Compressão de Gás Natural na Alemanha. O danos deixados foram desastrosos,
deixando pessoas feridas e duas pessoas mortas (ZIMMERMANN, 2009).
Em 16 de março de 1994, ocorreu uma explosão em uma Estação de
Compressão de Gás Natural devido à falha mecânica na bomba, em Bashkortostan
na Rússia. Os resultados da explosão não deixaram nenhuma pessoa ferida
(ZIMMERMANN, 2009).
Porém, também na Rússia, em 26 de setembro de 1997, ocorreu outra
explosão de uma Estação de Compressão de Gás Natural, devido à falha humana e
mecânica. Essa explosão deixou 21 pessoas feridas. A origem do acidente foi no
gasoduto que estava desgastado (ZIMMERMANN, 2009).
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Ainda em 1997, no Kuwait, houve um incêndio em uma unidade de
compressão de gás natural na área de estação de bombeamento, que ocasionou a
morte de uma pessoa (ZIMMERMANN, 2009).
Nos Estados Unidos, em Oklahoma, aconteceu uma explosão em uma
Estação de Compressão de Gás Natural, deixou duas pessoas feridas. Esse
acidente se iniciou em uma parte danificada do prédio, onde ocorreu chama e
dispersão de gás. Haviam escolas próximas às instalações e os funcionários foram
evacuados do ambiente (SERPA, 2002 apud ZIMMERMANN, 2009) .
Em 26 de dezembro de 2006, na Nigéria, houve a explosão de um gasoduto
após um aparente roubo de combustível. O número de mortes é incerto, porém, falase de centenas delas. A Cruz Vermelha informou 200 mortes registradas enquanto
um fotógrafo chamado Akintunde Akinleye afirmou ter contato até 500 cadáveres.
Um mecânico que foi ajudar no local do acidente, explicou que o fogo começou
enquanto alguns jovens armazenavam combustível que estava vazando de um
conduto. Centenas de pessoas teriam se aproximado do duto para pegar
combustível, e foram atingidos imediatamente pela explosão, o que deixou centenas
de corpos carbonizados (ZIMMERMANN, 2009).
Ocorreu em 2008 o rompimento de um gasoduto da empresa Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) em Santa Catarina no Vale do Itajaí. Após
chuvas intensas, ocorreram deslizamentos de encostas nas serras da região, que
provocaram o rompimento do gasoduto, no munícipio de Gaspar. Outros pontos do
duto foram afetados e requereram, com emergência, diversas ações. A continuidade
de abastecimento de gás ao longo do trecho Sul foi reestabelecida apenas 16 dias
após o principal reparo (TBG, 2009).
No ano de 2018, em Jundiaí – SP, ocorreu um acidente ocasionado por uma
perfuração na rede de gás feita por uma empresa de telefonia e comunicação. Essa
empresa não notou que havia cometido um dano à rede de gás, sendo assim, o gás
ficou ali por um tempo, que não é conhecido, vazando e se acumulando na região da
calçada e do subsolo da residência até que esse gás acessou as tubulações
subterrâneas e adentrou na residência, no momento em que o morador acendeu o
interruptor de luz, ocorreu a explosão (Figura 15) (G1 SOROCABA E JUNDIAÍ,
2018).
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Figura 15 - Explosão em Jundiaí-Sp.

Fonte: G1 Sorocaba e Jundiaí (2018)

Ainda em 2018, no estado de Massachusetts envolvendo as cidades de
Lawrence, Andover e North Andover, houve mais de 70 pontos de explosão de redes
de gás natural. Acredita-se, foram causados por vazamentos de gás natural
decorrente de linhas excessivamente pressurizadas, provocando explosões e
incêndios. Algo em torno de 8mil residências e empresas tiveram que se retirar e
desligar a eletricidade com a finalidade de se evitar mais incêndios.
Figura 16 - Localização das explosões fornecidas pela Polícia de Massachusetts.

Fonte: G1 Mundo (2018)
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Figura 17 - Casas destruídas pelas explosões.

Fonte: G1 Mundo (2018)

No ano seguinte, 2019, uma explosão em Jeffersonville (Indiana) deixou 2
feridos e um morto. A explosão ocorreu devido à vazamento de gás que estima-se
ter iniciado 12 horas antes do acidente.

Figura 18 - Explosão de residência em Indiana.

Fonte: WDRD (2019)

Em fevereiro de 2021, em Cubatão, ocorreu a explosão de uma tubulação de
gás durante a realização de obras de uma empresa distribuidora de água que
perfurou a tubulação de gás natural causando um estrondo e liberando grande
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quantidade de gás. Os moradores da região relataram que o cheiro era forte e por
esse motivo tiveram que deixar suas casas. (G1 SANTOS, 2021).
No mesmo ano de 2021, outros dois acidentes merecem destaque pois
ambos fizeram vítimas fatais. Um deles ocorreu na Inglaterra. Uma criança veio a
óbito e duas pessoas gravemente feridas. Não se têm maiores detalhes desta
tragédia mas foi ocasionada devido à vazamento de gás natural.
Figura 19 - Casas destruídas após explosão da Inglaterra.

Fonte: BBC (2021)
A explosão fez com que os destroços cobrissem as ruas e campos próximos,
e os moradores descreveram o fato como "como uma bomba explodindo". George
foi descrito como um "lindo anjinho" por seus pais, que disseram ter ficado arrasados
com sua morte. (BBC, 2021).
O outro ocorreu recentemente, em junho no condado de Collins (Estados
Unidos da América). Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas
enquanto os trabalhadores realizavam a manutenção do oleoduto em um local no
condado de Collin.
Analisando os casos citados acima, é possível perceber que os acidentes são
mais frequentes do que se pode imaginar e, através das imagens, entender que
geralmente, quando o acidente acontece (existem pequenos vazamentos que
podem não ter sido detectados e apresentam potencial de vir a se tornar um
acidente.) de fato, as consequências são catastróficas,

45

5 ESTUDO DE CASO
5.1 Sensores de gás natural

Gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que
permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas
normais. É essencialmente composta pelos hidrocarbonetos metano
(CH4), com teores acima de 70%, seguida de etano(C2H6) e, em
menores proporções, o propano (C3H8), usualmente com teores
abaixo de 2%. (ANP, 2020b, on-line).

Anderson e Hadden (1999) explicam que as diferenças entre os detectores de
gás estão no tipo de gás que eles detectam, podendo ser tóxicos ou inflamáveis.
Nesse cenário, temos quatro categorias de sensores de gases: Sensores
eletroquímicos,

Semicondurores,

catalíticos

e

Sensor

foto-iônico

(PID)

e

infravermelho.
Os sensores do tipo eletroquímicos, representados na Figura 20, detectam
gases tóxicos e combustíveis. Seu funcionamento se dá por meio de sensores
ligados a eletrodos quando existe presença de algum gás nocivo, sua sensibilidade
aguçada emite sinais de alerta quando há variações nas correntes elétricas.
(PROCHNOW, 2003).
Figura 20 - Sensor eletroquímico.

Fonte: INTEFORM (2021a).

Os sensores semicondutores (Figura 18), detectam gases tóxicos e também
estão presentes na fabricação de detectores de gás domésticos, se destacam por
terem uma sensibilidade alta a baixas concetrações de gás. (PROCHNOW, 2003).
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Figura 21 - Sensor semicondutor.

Fonte: INTEFORM (2021b).

Os sensores catalíticos, geralmente, são utilizados na detecção de gases
inflamáveis, o seu funcionamento é por meio da oxidação catalítica, a qual ocorre
quando um gás inflamável entra em contato com a superfície do catalisador, gerando
uma reação química que altera a resistência da fiação. (PROCHNOW, 2003). Esse
tipo de sensor está representado na Figura 22.
Figura 22 - Sensor catalítico.

Fonte: Direct Industry (2021)

Os sensores fotoiônicos funcionam por meio de uma tecnologia constituída
por transmissores e receptores que detectam gases combustíveis. Os transmissores
são a fonte de luz e os receptores detectam a luz, assim, quando o gás está no
caminho entre o receptor e o transmissor, ocorre a dificuldade de transmitir a luz ao
receptor, identificando a presença do gás no local. São conhecidos por terem uma
velocidade de resposta rápida (PROCHNOW, 2003).
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Já os sensores infravermelho, são baseados na descobreta de que a radiação
infravermelha é absorvida em certos comprimentos de onde que são a “assinatura”
de cada espécie gasosa, ou seja, cada gás exibe uma carta de absorção espectral.
É essa “assinatura” que, associada às frequências naturais de ressonância inerentes
às ligações químicas entre os átomos da molécula, que possibilita a detecção de um
determinado gás. (PROCHNOW, 2003). A Figura 23 exemplifica um exemplo deste
sensor:
Figura 23 - Sensor Infravermelho.

Fonte: Direct Industry, 2021.

A série MQ de sensores de gás é recomendada para detecção de gases
propano, gás liquefeito de petróleo (GLP), butano, metano, hidrogênio e álcool
(RASPBERRY PI FOUNDATION, 2020).
O MQ-4 é sensível ao SnO2 (dióxido de estanho), que apresenta maior
condutividade em ar limpo, com a detecção baseada na mudança de resistência do
material de detecção quando o gás entra em contato com um semicondutor. As
principais características desse sensor são: possui boa sensitividade ao gás natural,
vida longa e baixo custo e tem um circuito de acionamento simples. Pode ser
utilizado para detecção de gás doméstico, combustível indústrial ou em detectores
de gás portáteis (HANWEI ELECTRONICS, 2021).
Uma das características do sensor é que possui duas camadas de malha de
aço inoxidável chamada de rede anti-explosão. Isso está presente para garantir que
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o elemento aquecedor do sensor não cause uma explosão enquanto estiver na
presença de gases inflamáveis. A Figura 19 representa como é o sensor MQ-4
(RASPBERRY PI FOUNDATION, 2020).
Figura 24 - Sensor MQ-4.

Fonte: Arduino Ômega (2021)

O MQ-4 é do tipo semicondutor, e suas condições de trabalho padrão são: ele
possui uma tensão de circuito e de aquecimento de 5 V (Volts); uma resistência de
carga ajustável; a resistência do aquecedor é de 31 Ω (Ohms) e; o consumo de
aquecimento é menor do que 900 mw (Miliwatt) (HANWEI ELECTRONICS, 2021).
No Gráfico 4, pode se observar a resposta do sensor aos diferentes gases, e
ela fica em função de Rs por Ro, onde Rs representa a resistência do sensor à
determinada concentração de gás e Ro a resistência do sensor em um ambiente
com uma concetração de 1000 partes por milhão (ppm) de metano, representados
na abscissa. Na ordenada, temos a concentração de gases detectáveis. Pode-se
observar também que o sensor apresenta boa sensibilidade quando o ar está limpo,
ou seja, alta variação de resistência em um ambiente contendo hidrogênio, metano,
e gás liquefeito de petróleo. Tendo isso exposto, entende-se que o sensor é melhor
utilizado para medir metano ou GLP evitando a influência do hidrogênio, álcool e
propano. O sensor possui um limite de medida entre 200 e 10000 ppm.
Por fim, analisando as vantagens do sensor MQ-4 em relação ao custo,
facilidade de implementação e ser totalmente adequado à detecção de Metano,
optou-se pela sua utilização.
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Gráfico 4 – Sensibilidade do MQ-4.

Fonte: Adaptado de Hanwei Electronics (2021)

Ao realizar uma comparação entre sensores citados anteriormente, podemos
destacar os do tipo infravermelho, que possuem uma alta velocidade de resposta,
além de comportarem os mais variados tipos de ambiente, como os úmidos e os
com variações de temperatura. Por isso, eles levam algumas vantagens em
comparação com os sensores catalíticos, porém, desvantagens em relação ao custo
pois são mais caros que os outros sensores.
Em relação ao sensores eletroquímicos, existem problemas vinculados à
representatividade dos resultados, assim como o fato de que informações diferentes
podem ser obtidas não como resultado do comportamento da célula, mas sim dos
diferentes estágios do processo de divisão. (LOWINSOHN, 2006)
Sendo assim, os sensores MQ-4 foram escolhidos como alvo deste estudo
devido ao baixo custo e ser adequado à detecção de gás natural que os demais.
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5.2 Configurações do sistema de detecção de vazamentos.

A proposta do presente estudo na tentativa de mitigar o volume de gás
perdido e o número de acidentes provenientes de vazamentos que, hoje, são de
difícil detecção por não gerarem uma perda de pressão expressiva será descrita a
seguir.
A ideia é implantar o conjunto de elementos inseridos dentro de um recipiente
para sua fixação e proteção, já que o mesmo ficará enterrado. Esse conjunto de
elementos será composto por: Placa Raspberry Pi Zero W, transmissor e receptor
RF, módulo carregador de lítio, bateria de lítio e sensor MQ-4.
Será conectado sem fio com um sistema de supervisão, controle e aquisição
de dados chamado pvbrowser. O pvbrowser é um software livre de código aberto,
ele fornece um navegador especializado para o computador e um ambiente de
desenvolvimento integrado para a criação de servidores que implementam sua
visualização. Pode-se navegar nessas visuzalizações como se faz em um navegador
da web comum, vários usuários podem usar essas visuzalizações ao mesmo tempo
de diferentes lugares (PVBROWSER, 2021). Para o armazenamento de dados, será
utilizado um banco de dados chamado Oracle mySQL, um software também livre,
ele é totalmente gerenciado e permite desenvolver e implementar aplicativos em
nuvem de forma segura (MYSQL, 2021).
A aplicação proposta será capaz de armazenar as medições analógicas ao
menos três vezes por segundo.
O estudo é baseado na implantação dos elementos descritos anteriormente
em uma rede nova, de 4 bar, com diâmetro de 63 mm, que configura a maior parcela
de redes existentes na empresa hoje. Será instalado a cada 5 Km, pois, atualmente,
essa extensão é classificada pela empresa como zona de bloqueio, onde possuem
uma válvula de bloqueio à montante e a juzante e já possuem um poço de
manutenção e acionamento dessas válvulas. Ficam limitados casos onde exista
acúmulo de água no interior dos poços das válvulas e é preciso realização de tester
para entender se o sinal será capaz de passar de forma eficaz através do solo ou
mesmo da tampa metálica do poço onde se encontra o sensor. As Figuras 20 e 21
estão demonstrando as válvulas existentes em um trecho de rede.
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Figura 25 - Válvula de bloqueio.

Fonte: Acervo técnico da Empresa (2021)
Figura 26 - Válvula de bloqueio.

Fonte: Acervo técnico da Empresa (2021)

Dessa forma será possível executar a manutenção e recarga da bateria
quando necessário através desse tubo de PVC existente para a abertura das
válvulas conforme demonstrado na figura 22, uma vez que as dimensões do
recipiente com os elementos compositores do sistema proposto tem dimensões de
aproximadamente 10 x 10 x 5 cm, conforme ilustrado na Figura 23.
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Figura 27 - Válvula de bloqueio.

Fonte: Acervo técnico da Empresa (2021)

A válvula de bloqueio hoje é instalada posteriormente à instalação do
gasoduto, é realizada a abertura de vala para a sua instalação, sendo assim o
momento aproveitado para instalação do sistema. As Figuras 23 e 24, estão
representando a proposta de instalação do sistema de detecção de vazamentos, em
uma zona de bloqueio de 5 Km. Observa-se que são ilustradas redes de Polietileno,
com 63mm de diâmetro e 4 bar de pressão, porém, outros diâmetros e pressões
podem utilizar esta tecnologia.
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Figura 28 - Instalação da proposta do estudo.

Fonte: Autoria própria (2021)
O detalhe G trata de pequenos orifícios, por onde o contato entre as partículas do ar
dentro da cavidade da válvula de bloqueio e fora dela se comunicam, permitindo a
penetração e detecção do gás por parte do sensor.
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Figura 29 – Detalhes da instalação da proposta do estudo.

Fonte: Autoria própria (2021)

Raspberry Pi é um computador de baixo custo (os modelos custam entre US$
10,00 e US$ 35,00) que tem tamanho semelhante a um cartão de crédito. O modelo
zero W possui 6,5 x 3,0 x 0,54 cm, como demonstrado na Figura 25.
Figura 30 – Raspberry Pi Zero W.

Fonte: Raspberry Pi Foundation (2020)

O transmissor e o receptor RF (radiofrequência) são os elementos que
permitirão a conexão do raspberry Pi com a internet, via radiofrequência através de
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torres, como por exemplo os celulares são conectados. Para o presente estudo
escolhemos o modelo de 433 MHz. O receptor RF está representado na Figura 26 e
o transmissor na Figura 27. As especificações técnicas fornecidas pelo fabricante
estão listadas na Tabela 8.
Tabela 8– Especificações técnicas.
Receptor
Frequência
433,92 Mhz
Tensão
5V
Corrente
4mA
Dimensões
3,0 x 1,70 x 1,70 cm
Distância de transmissão
Não se aplica
Fonte: Adaptado de FilipeFlop (2021a)
Figura 31 – Receptor RF.

Fonte: Filipeflop (2021a)
Figura 32 – Transmissor RF.

Fonte: Filipeflop (2021a)

Transmissor
433,92 Mhz
2,5 – 12 V
Não se aplica
1,90 x 1,90 cm
20 – 200 m
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O módulo carregador de lítio, como o próprio nome já diz, será utilizado para
carregar a bateria de lítio, a qual fornecerá energia ao raspberry Pi. O módulo
carregador está representado na Figura 28.
Figura 33 – Módulo carregador TP 4056.

Fonte: Filipeflop (2021b)

A bateria de lítio, foi escolhida para o presente estudo por ter a característica
de suportar de 200 a 300 ciclos de carga e descarga e possui tensão de 3,7 V. Ela
está representada na Figura 29.
Figura 34 – Bateria Li-Po.

Fonte: Filipeflop (2021b)

A Figura 30, representa um esquema da junção dos elementos descritos
anterioremente para entendimento.
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Figura 35 – Elementos conectados.

Fonte: Adaptado de Raspberry Pi Foudation (2020)

Todos esses elementos serão inseridos dentro de um recipiente de plástico
para que seja possível sua instalação na rede de gás natural, como representado na
Figura 31.
Figura 36 – Ilustração de recipiente do sistema.

Fonte: Adaptado de Raspberry Pi Foudation (2020)
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Esse recipiente plástico será colado junto à parede do tubo de PVC que
envolve a vávula de bloqueio, conforme ilustrado na Figura 32.
Figura 37 – Detalhe da Instalação do sistema.

Fonte: Autoria própria (2021)

Para a aplicação da sugestão de sistema, será necessário realizar orifícios
(Figura 32) muito pequenos no tubo de PVC existente que envolve a váluva de
bloqueio da zona (também existente) para permitir que quando ocorrer um
vazamento, o gás se disperse e seja detectado pelo sensor, da forma como quando
ocorre hoje, um vazamento, se dispersa pelos vazios do solo.
O poço de inspeção e manutenção será utilizado também para recarga da
bateria de lítio por meio de uma fonte portátil de, no mínimo, 5V de tensão quando
necessário. O próprio software irá sinalizar a empresa quando a bateria estiver
chegando ao fim (aproximadamente 1 ano de duração). A instalação do sensor em
uma rede de gás natural: os elementos citados anteriormente estão todos
conectados à internet via radiofrequência e são acessados remotamente da central
de controle da empresa distribuidora.
O sensor detecta níveis de metano e através da radiofrequência emite um
sinal para central de controle, apontando um vazamento. Através do software, temse a informação do local onde esse vazamento está ocorrendo e a informação de
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quais são as válvulas instaladas no trecho em questão. Essas válvulas deverão,
portanto, ser fechadas (processo que hoje já ocorre quando tem-se a percepção de
um vazamento) para que seja possível realizar a manutenção na rede.
A partir do momento em que o sensor detecta a presença do metano em ppm
até o momento de reparo da rede, tem-se a contabilização do tempo de vazamento,
com isso, é possível determinar o volume de gás vazado.
Com as válvulas fechadas, podemos evitar acidentes e também a perda de
gás. Quando a equipe conseguir finalizar o reparo necessário, as válvulas podem ser
desbloqueadas retornando assim o abastecimento normal dos clientes que são
abastecidos por aquela zona de bloqueio.
Existem alternativas para a mitigação de acidentes no interior de residências,
como a praticada pela Tokyo Gas, no Japão, com transmissores incorporados, que
enviam dados de consumo dos clientes direto para a central de controle. Esses
dados são utilizados para a emissão de faturas e, sendo assim, perceber se o
consumo é discrepante da média daquele consumidor, indicando um possível
vazamento. Apesar desta tecnologia, ela se limita ao interior das residências e não
no solo público, onde de fato, a maior parte da rede está alocada.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando como ponto chave a mitigação de acidentes e a redução de
perdas materiais, um dos pontos que podemos destacar é a redução no volume
vazado, uma vez que a proposta é mapear o início do vazamento em tempo real.
Outro ponto que merece atenção é o aumento da produtividade da equipe de
atendimento, tendo em vista que o tempo de atuação pode ser reduzido uma vez
que os vazamentos serão detectados em um tempo reduzido.
Através do

presente

estudo

será

possível

proporcionar

também

a

oportunidade de mapeamento de vazamentos que, hoje, podem estar passando
desapercebidos, já que o sensor possui uma maior sensibilidade para detecção de
metano, conforme exposto anteriormente.
Analisando os dados de índice de danos, percebemos que os danos estão
aumentando proporcionalmente à expansão rede. Sendo assim, com o tempo, será
necessário fazer a contratação de mais equipes de atendimento. Gerando, dessa
forma, mais custos e perdas materiais e financeiras para a empresa. Podemos
apontar, também, que atualmente as inspeções de verificação de vazamentos são
feitas periodicamente de acordo com a criticidade da zona onde está localizada a
rede e, implantando a proposta do estudo, o monitoramento passa a ser contínuo.
Inicialmente, recomenda-se a implantação de um piloto em um novo projeto
para verificação da eficácia do sistema pois existem pontos a serem analisados com
maior precisão conforme citados, em relação à capacidade de transmissão do
sensor estando alocado abaixo do nível do solo e com tampa metálica, entender se
a durabilidade é, de fato como a esperada com as condições adversas do solo e
clima, analisar quais fatores podem contribuir para uma melhor detecção do sensor
(tipo de solo, distância entre sensores uma vez que a zona de bloqueio ocorre a
cada 5km, umidade, temperatura, entre outros).
Em relação ao volume perdido, é possível de ser calculado à partir do
momento em que o sensor detecta a presença go gás, levando em consideração a
variação de PPM e tempo de exposição. Entende-se que são valores estimados e
testes laboratoriais devem ser conduzidos a fim de criar uma modelagem
matemática capaz de quantificar este volume que seja condizente com a realidade.
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Sendo confirmada a eficácia, a sugestão é implantar nas novas redes que
serão construídas e, posteriormente, nas redes existentes, sendo possível adaptar o
sistema para pressões e diâmetros diferentes dos considerados para o estudo (4 bar
e 63 mm).
Vale ressaltar que, esta técnica pode ser aplicada a outras empresas que
utilizam a mesma metodologia de implementação de redes de gás natural (redes
enterradas com válvulas de bloqueio e acesso com espaço para a colocação do
sensor), é perfeitamente praticável a utilização desta tecnologia.
Por fim, porém não menos importante, devemos citar o bem maior que não
pode ter seu valor mensurado através de perdas financeiras, a vida. A implantação
do sistema sugerido visa uma operação com maior segurança para a sociedade.
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