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RESUMO 

 

 Nesse trabalho foi desenvolvida uma ferramenta de análise de risco 

quantitativa, utilizando o software editor de planilhas Microsoft Office Excel, 

para avaliar os possíveis danos à saúde provocados por um eventual 

vazamento de um gás tóxico. Com uma interface simplificada e de baixo custo, 

esta ferramenta fornece subsídios adicionais ao higienista para definição da 

aceitabilidade do risco e de medidas de controle. A planilha apresenta como 

resultados a probabilidade de óbitos e/ou a localização das isocurvas dos 

Limites de Exposição, considerando a liberação contínua de um determinado 

gás tóxico. Os agentes químicos selecionados para esse estudo foram: 

amônia, benzeno, butadieno, buteno, cloro, etano, eteno, etilbenzeno, hexeno, 

metanol, propano, propeno, tolueno e xileno. Para a elaboração dessa 

ferramenta, foram utilizados o método probit e o modelo de nuvem Gaussiano. 

Esse último é comumente utilizado para estudar a dispersão de gases de 

flutuabilidade neutra e positiva, não sendo preciso para gases com flutuação 

densa. Além disso, o modelo Gaussiano considera uma emissão com duração 

média de 10 minutos, e a validação dos resultados é limitada para distâncias 

entre 0,1 a 10 km da fonte de emissão. Por meio de um estudo de caso, 

comparou-se o resultado da ferramenta com o obtido pelo software PHAST, o 

qual a modelagem considera as diversas forças que atuam na dispersão de 

uma nuvem e suas diferentes fases. Constatou-se que as localizações das 

isocurvas obtidas pela planilha são maiores do que as calculadas pelo PHAST. 

 

Palavras Chaves: Higiene Ocupacional; Análise de Risco Quantitativa, 

Probabilidade de óbitos, Dispersão de nuvens. 
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ABSTRACT 

 

 In the present study, it was developed a quantitative risk analysis tool to 

assess the potential problems in health caused by a potential leak of toxic gas, 

using the spreadsheet editor software Microsoft Office Excel. This tool provides 

additional subsidies with a simplified and low-cost interface for hygienist to 

defining the acceptability of a risk and control measures. The spreadsheet 

provides as result the probability of death and/or the location of Exposure Limits 

isopleths, considering a continuous release of a particular toxic gas. The 

chemicals selected for this study were ammonia, benzene, butadiene, butene, 

chlorine, ethane, ethylene, ethylbenzene, hexene, methanol, propane, 

propylene, toluene and xylene. In the development of this tool, it was used the 

probit method and Gaussian dispersion model. This model is commonly used 

for studying neutral or positive buoyancy gases dispersion, but it doesn’t 

accurately simulate dense gases dispersion. In addition, the Gaussian model 

considers an implicit 10 minutes release averages. The validation is limited to 

distances between 0.1 to 10 km from the emission source. The results obtained 

with the tool were compared with the software called PHAST through a case 

study. The modeling used by PHAST considers the various forces acting on the 

plume dispersion and its different phases. It was found that locations of the 

isopleths obtained by the spreadsheet are greater than calculated by PHAST. 

 

Key words: Occupational hygiene, Risk Quantitative Analysis, Deaths 

probability, plume dispersion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maioria das atividades de produção de bens e serviços possuem 

riscos associados, que podem ocasionar problemas de saúde aos 

trabalhadores envolvidos e às comunidades no entorno ao empreendimento. A 

ausência de um planejamento adequado pode agravar esses riscos, podendo 

levar a perda de ativos tangíveis e intangíveis, onde as perdas em ativos 

intangíveis, como a segurança e a saúde ocupacional, expressam-se na forma 

de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Com a aceleração do 

processo de industrialização, os ambientes de trabalho se tornaram mais 

complexos, aumentando a variedade de fatores de riscos associados às 

atividades dos trabalhadores. No início do crescimento industrial, havia pouca 

preocupação com o ambiente de trabalho. Esse fato resultou em um aumento 

considerável do número de problemas de saúde em geral, motivando diversas 

reivindicações populares, movimentos sociais, políticas públicas e criação de 

leis trabalhistas em todo o mundo. (BULLOCK; IGNACIO, 2006; MATTOS; 

MÁSCULO, 2011; SANTOS et al., 2004).  

 

Os fatores ou agentes de risco presentes no ambiente em que os 

trabalhadores estão inseridos, também denominados como agentes 

ambientais, podem ser divididos em três categorias distintas: agentes físicos, 

químicos e biológicos (SANTOS et al., 2004). 

 

Os agentes ou fatores físicos são as diversas formas de energia que 

podem alterar as características físicas do ambiente de trabalho, podendo 

provocar danos à saúde dos trabalhadores. Pode-se citar o ruído, vibrações, 

pressões anormais, temperaturas extremas, iluminação, radiações ionizantes e 

não-ionizantes, etc (MATTOS; MÁSCULO, 2011; SANTOS et al., 2004).  

 

Já os agentes ou fatores químicos são todos os produtos químicos aos 

quais os trabalhadores estão expostos e que possuem potencial para causar 

danos à saúde dos mesmos. A representatividade dessa exposição depende 

de diversos fatores como, por exemplo, estado físico, características físico-
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químicas e concentração do agente químico; a susceptibilidade do indivíduo; 

entre outros (MATTOS; MÁSCULO, 2011; SANTOS et al., 2004).  

 

E por fim, os agentes ou fatores biológicos, que são organismos vivos 

introduzidos/presentes no ambiente de trabalho, tais como microrganismos 

(fungos, bactérias, vírus, protozoários, entre outros), vermes parasitas (larva 

migrans1, ancilostomaíase2), animais peçonhentos, répteis e animais marinhos 

venenosos (MATTOS; MÁSCULO, 2011; SANTOS et al., 2004). 

 

 O estudo dos agentes de risco associados aos ambientes de trabalho e 

a prevenção das doenças causadas por eles foram definidos como Higiene 

Ocupacional (HO). Os termos “Higiene Industrial” e “Higiene do Trabalho” estão 

contemplados na definição de Higiene Ocupacional, essa última considerada 

mais ampla por não se referir estritamente ao ambiente de trabalho ou àquele 

dito industrial (SANTOS et al., 2004). A Higiene Ocupacional é a arte e a 

ciência de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos à saúde 

relacionados aos agentes ambientais presentes no local de trabalho. Pode-se 

dizer que a avaliação dos tipos e níveis de exposição dos trabalhadores aos 

agentes ambientais é o “coração” dos programas de Higiene Ocupacional, pois 

é por meio dessa avaliação que todos os outros elementos do programa são 

baseados. Dentre esses elementos podemos citar o gerenciamento de 

materiais perigosos, conservação auditiva, controles de engenharia, controles 

administrativos, controles de práticas de trabalho, equipamentos de proteção, 

segurança contra radiação, vigilância médica, epidemiologia, comunicação de 

perigos, treinamentos e monitoramento de exposição (BULLOCK; IGNACIO, 

2006). 

 

No âmbito da disciplina de Higiene Ocupacional, o risco à saúde está 

associado com a exposição a um agente ambiental e os efeitos à saúde 

                                                           
1
A larva migrans é uma infestação predominantemente cutânea (conhecida como bicho 

geográfico), mas que pode também ser visceral. Disponível em <http://www.abc.med.br/p/pele-
saudavel/748477/larva+migrans+conceito+causas+fisiopatologia+sinais+e+sintomas+diagnosti
co+tratamento+prevencao+e+complicacoes.htm>. Acesso em: 25 jun. 2016.  
2
 Doença causada pelos vermes parasitas Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. 

Disponível em <http://www.mdsaude.com/2014/02/ancilostomose.html>. Acesso em: 25 jun. 
2016 
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(SANTOS et al., 2004). Pode-se dizer que metade está relacionada ao nível de 

exposição (intensidade ou concentração do agente no ambiente e frequência 

ou tempo em que o trabalhador está em contato com o mesmo) e a outra 

metade refere-se aos efeitos à saúde por unidade exposta ou toxicidade do 

agente ao qual o trabalhador foi exposto (BULLOCK; IGNACIO, 2006; SANTOS 

et al., 2004). Sendo assim, o risco ocupacional pode ser definido conforme a 

seguinte equação: 

 

 Risco ocupacional =Exposição x Gravidade dos efeitos à saúde ( 1 ) 

   
A avaliação do risco ocupacional é um processo que envolve a formação 

de grupos compostos por trabalhadores que possuem um mesmo perfil de 

exposição aos agentes ambientais, denominado Grupo Similar de Exposição 

(GSE), e um julgamento sobre a aceitabilidade de cada perfil de exposição. 

Considera-se que um grupo de trabalhadores possui um mesmo perfil de 

exposição quando há similaridades no tipo e na frequência de realização de 

tarefas, nos tipos de materiais e processos nos quais eles atuam, e no modo de 

realizar as atividades. As informações utilizadas para definir o GSE podem ser 

qualitativas e/ou quantitativas. O julgamento sobre a aceitabilidade do risco 

defini a priorização dos os esforços de controle ou obtenção de mais 

informações. Esse julgamento deve ser baseado na intensidade dos agentes 

ambientais, na severidade dos efeitos à saúde, e nas incertezas associadas ao 

perfil de exposição ou às informações dos efeitos a saúde (BULLOCK; 

IGNACIO, 2006).  

 

O programa de Higiene ocupacional tem como objetivo principal garantir 

a preservação da saúde do trabalhador. Cabe ressaltar que, de acordo com a 

OMS, a saúde deve ser entendida como um "estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades ou 

invalidez" (WHO, 2016). O higienista deve estabelecer a estratégia de 

gerenciamento e avaliação das exposições a agentes ambientais e, junto com 

outras especialidades (engenharia, segurança do trabalho, medicina, 

psicologia, toxicologia, epidemiologia, entre outras), obter e categorizar as 

informações pertinentes, definir as prioridades e medidas de 
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mitigação/controle. Um bom programa de Higiene Ocupacional se reflete nos 

indicadores relacionados à saúde dos trabalhadores. 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Esse trabalho tem como objetivo elaborar uma ferramenta de análise de 

risco quantitativa, com uma interface simplificada e de baixo custo, para avaliar 

os potenciais efeitos à saúde ocasionados por um eventual vazamento de 

determinado agente químico. A ideia é simular um vazamento de um gás tóxico 

e identificar os possíveis problemas antes que o mesmo ocorra. Os resultados 

dessa ferramenta fornecerão subsídios adicionais ao higienista para decidir 

sobre a aceitabilidade do risco e definição de medidas de controle. 

 

 A lista de agentes químicos selecionados para essa ferramenta foi 

baseada no cenário de interesse de uma unidade petroquímica, podendo ser 

ampliada mediante as definições dos parâmetros específicos de cada novo 

produto químico.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica com os principais 

temas relacionados a este trabalho. Nas próximas seções serão apresentados 

os tópicos: a origem da Higiene e Saúde Ocupacional; regulamentação 

brasileira; Entidades Internacionais; estratégia para a elaboração de um 

programa em Higiene Ocupacional; e modelos matemáticos para a elaboração 

da ferramenta de análise de risco. 

 

2.1. A ORIGEM DA HIGIENE E SAÚDE OCUPACIONAL 

 

Ao longo da história, muitos trabalhadores adoeceram, morreram ou 

ficaram incapacitados devido às condições de trabalho. Os acidentes e 

doenças ocupacionais estão presentes desde o surgimento do trabalho, porém 

a disciplina Higiene Ocupacional é recente. Até a Revolução Industrial (final do 

século XVIII), existem apenas relatos isolados e restritos que relacionavam 

problemas de saúde às condições de trabalho, mas nada era feito no sentido 

da prevenção. A partir do século XIX, surgiram as primeiras teorias explicativas 

e a formação do campo de conhecimento que hoje compõe a relação saúde-

trabalho (MATTOS; MÁSCULO, 2011). 

 

A Higiene Ocupacional ganhou força devido ao reconhecimento da 

relação causal entre os fatores de risco no ambiente de trabalho e o 

aparecimento de uma doença, aliado à adoção de medidas de controle dos 

mesmos. Cabe destacar que apenas reconhecer os fatores de risco sem 

intervir e controla-los, isto é, sem prevenir o surgimento de uma doença, não 

pode ser qualificado como higiene ocupacional (SANTOS et al., 2004).  

 

A Revolução Industrial foi marcada por um significativo abandono da 

manufatura, pelo surgimento da máquina a vapor e pela produção em série. O 

trabalho era semiescravo e os trabalhadores passaram a conviver em 

ambientes ainda mais insalubres, com riscos que se materializaram em 

acidentes e doenças. A saúde das populações deteriorou tanto que os índices 
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de mortalidade cresceram a níveis nunca antes alcançados, e verdadeiras 

epidemias se instalaram nos países industrializados da época. Esse conjunto 

de fatores motivou inúmeros movimentos sociais que reivindicavam melhorias, 

o que provocou a criação das primeiras leis trabalhistas (MATTOS; MÁSCULO, 

2011). 

 

No século XIX, a expansão da Revolução Industrial em diversos países 

da Europa levou ao surgimento de novas legislações e de serviços médicos em 

indústrias (MATTOS; MÁSCULO, 2011). Tornou-se obrigatório, por exemplo, 

ventilação para dispersar gases, poeira ou outras impurezas nas fábricas, 

controle da comercialização de produtos perigosos e estabelecimento de 

requisitos para controle de risco, entre outros. Na indústria química, foram 

criadas leis que responsabilizavam os empregadores por lesões ocupacionais, 

também houve a regulamentação do trabalho infantil e noturno e a redução da 

jornada de trabalho (SANTOS et al., 2004). 

 

Nos países americanos, a Higiene Ocupacional só ganhou força ao 

longo do século XX. Nos anos de 30 e 40, houve grande avanço nos Estados 

Unidos, principalmente nas universidades com a formação de profissionais de 

Higiene Industrial em um programa conjunto das Escolas de Engenharia e 

Saúde Pública. Esse programa interdisciplinar propunha o reconhecimento, a 

avaliação e o controle dos riscos ambientais, com base na medição científica e 

controle estatístico dos dados. Os profissionais formados atuaram tanto nas 

agências do governo como nas indústrias e associações, e disseminaram os 

programas de segurança e saúde nos vários estados daquele país (SANTOS et 

al., 2004). 

 

Nos anos seguintes, diversas conferências americanas e internacionais 

foram realizadas com o objetivo de trocar ideias e experiências, assim como de 

promover técnicas e definir padrões na área de Saúde Ocupacional. Foram 

estabelecidos limites de tolerância de contaminantes atmosféricos, usados até 

hoje. Surgiram também movimentos sindicais representando as reivindicações 

dos trabalhadores, que exigiam sua participação nas decisões relacionadas às 
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questões de saúde e segurança. Em 1948, foi criada a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), que 

estabeleceu políticas voltadas à saúde dos trabalhadores (SANTOS et al., 

2004). 

 

A partir dos anos 70, houve uma nova mudança nos processos de 

trabalho, caracterizada pela terceirização da economia, mudanças tecnológicas 

dos processos, implantação da automação e informatização. Em decorrência 

disso, observou-se uma mudança no perfil da força de trabalho e um 

deslocamento do quadro de doenças causadas pelo trabalho, como o aumento 

de doenças cardiovasculares e de lesões musco-esqueléticas nos 

trabalhadores. Esse novo modelo de atuação fez com que, nos anos de 80 e 

90, os limites de tolerância ficassem ainda menores e surgissem inovações nos 

equipamentos para controle e monitoramento do ambiente de trabalho, que 

foram fundamentais no processo de prevenção (SANTOS et al., 2004).  

 

Segundo Santos et al. (2004), os programas de Higiene Ocupacional 

muitas vezes fazem parte de programas maiores, denominados Programas de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Nesse contexto, existem pontos 

fundamentais para o desenvolvimento dos programas de Higiene, dentre os 

quais podemos citar: estabelecer os níveis permissíveis de contaminantes no 

ambiente de trabalho e meio ambiente; estudar e propor controles para os 

fatores de risco; aprovar projetos de ventilação local com exaustão; 

recomendar isolamento de dispositivos que possam estar gerando 

contaminantes; recomendar o uso de robôs para estações de trabalho onde 

não exista solução tecnológica que diminua os riscos; entre outros. 

 

2.2. REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA 

 

A revolução industrial nos países da América Latina, incluindo o Brasil, 

teve seu início por volta de 1930. Nesse período inicial, a Higiene Ocupacional 

não era conhecida no Brasil, apesar de já ser praticada em países 

desenvolvidos como Estados Unidos e Inglaterra. Em decorrência de 
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movimentos sociais e sob forte influência das imigrações, derivados dos 

movimentos sindicais europeus, as primeiras leis de acidentes de trabalho 

foram promulgadas em 1919, através do Decreto Legislativo nº 3.724, de 15 de 

janeiro de 1919. Contudo, as atividades de fiscalização dos ambientes de 

trabalho só foram iniciadas a partir da criação do Ministério do Trabalho, 

ocorrida em novembro de 1930. A regulamentação de toda a legislação 

relacionada à organização sindical, previdência social, proteção do trabalhador 

e à justiça do trabalho foi reunida na Consolidação das Leis Trabalhistas – 

CLT, decretada em 01 de maio de 1943, através do Decreto-Lei nº 5.452 

(MATTOS; MÁSCULO, 2011; SANTOS et al., 2004). 

 

O início do ensino de Higiene Ocupacional ocorreu entre os anos 30 e 

50, quando pesquisadores brasileiros, que haviam realizado estágios nas 

escolas de Saúde Pública dos Estados Unidos, voltaram ao Brasil e 

introduziam a disciplina de Higiene do Trabalho no Curso de Sanitaristas 

ministrado em São Paulo, posteriormente chamado de Escola de Higiene e 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo – USP. A partir de 1945, foram 

criadas diversas instituições que contribuíram para a disseminação dos 

conhecimentos relacionados à Higiene Ocupacional, dentre as quais cabe 

destacar a criação do Serviço Social da Indústria (SESI) e da Associação 

Brasileira para a Prevenção de Acidentes (ABPA) (MATTOS; MÁSCULO, 2011; 

SANTOS et al., 2004). 

 

Devido ao crescente número de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho, o governo brasileiro decidiu, por volta de 1960, convidar técnicos da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) para estudarem as condições de 

Segurança e Higiene Ocupacional no Brasil. Como resultado desses estudos, o 

Brasil firmou como um compromisso em investimentos em Segurança e 

Medicina do Trabalho a criação da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO, em 1966). Essa 

organização foi criada com o objetivo principal de ser um centro de 

investigação e estudo sobre os temas relacionados à segurança, higiene e 

medicina do trabalho (MATTOS; MÁSCULO, 2011; SANTOS et al., 2004).  
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Em 1972, criou-se o Plano de Valorização do Trabalhador e se definiu 

como obrigatório os Serviços Médico e de Higiene e Segurança do Trabalho 

nas empresas contendo um número de trabalhadores igual ou superior a cem 

funcionários. Mesmo após todos esses esforços, o Brasil ganhou, em 1974, o 

título de campeão mundial de acidentes de trabalho. Esse fato impulsionou a 

criação da lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V do 

Título II da CLT – Segurança e Medicina do Trabalho. Foi aprovada a Portaria 

nº 3.214, de 8 de junho de 1978 – Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho (NRs). Dos anos de 1990 até hoje, o Brasil adotou 

diversas normas, como a ISO3 9000, ISO 14000, BS4 8800 e a OSHAS5 18000 

(MATTOS; MÁSCULO, 2011; SANTOS et al., 2004). 

 

2.2.1. Normas Regulamentadoras 

 

Nessa seção será apresentada uma descrição sucinta das Normas 

Regulamentadoras relacionadas a este trabalho. 

 

2.2.1.1. NR 1 – Disposições Gerais 

 

A Norma Regulamentadora 1 determina que todas as empresas privadas 

e públicas, que possuam empregados regidos de acordo com a CLT, são 

obrigadas a cumprir as normas regulamentadoras relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho. Essa também determina que a Secretaria de Segurança 

e Saúde no Trabalho (SSST) é o órgão competente para coordenar, orientar, 

controlar e supervisionar todas as atividades relacionadas à Segurança do 

Trabalho (NR 1, 1978a). 

 

Além dessas determinações, a NR 1 dá competência às 

Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego (SRTEs) e define as 

responsabilidades do empregador e as do empregado (NR 1, 1978a).  

                                                           
3 ISO - International Organization for Standardization, em português “Organização Internacional 

de Normalização”. 
4 BS - British Standard, em português “Norma Inglesa”. 

5 OSHAS - Occupational Health and Safety Assessment Services, em português “Serviços de 

Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional”. 
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2.2.1.2. NR 2 – Inspeção Prévia 

 

A Norma Regulamentadora 2 determina que todo novo estabelecimento 

deverá solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE). O mesmo é responsável por emitir o Certificado 

de Aprovação de Instalações (CAI), de acordo com o modelo pré-estabelecido 

no próprio site do MTE (NR 2, 1978b). 

 

2.2.1.3. NR 3 – Embargo ou Interdição 

 

De acordo com a Norma Regulamentadora 3, caso os estabelecimentos, 

máquinas ou setor de serviços demonstrarem a existência de um grave e 

iminente risco para o trabalhador, a SRTE poderá interditar ou embargar ou até 

mesmo exigir providências a serem adotadas para corrigir as irregularidades 

(NR 3, 1978c). 

 

 Essa norma também exige que os trabalhadores recebam seus salários 

como se estivessem trabalhando, nos casos em que houver interdição ou 

embargo em um determinado setor, maquinário ou na empresa toda (NR 3, 

1978c). 

 

2.2.1.4. NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho 

 

A Norma Regulamentadora 4 determina que todas as empresas que 

possuem trabalhadores regidos pela CLT devem manter Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT). O dimensionamento do SESMT deve ser elaborado de acordo com o 

grau de risco (GR) e o número total de trabalhadores do estabelecimento. 

Dentre as responsabilidades do SESMT pode-se citar: reduzir/eliminar os 

riscos à saúde do trabalhador, determinar a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI), promover atividades e educação dos trabalhadores 

para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, registrar e 
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analisar todos os acidentes ocorridos e casos de doença ocupacional, entre 

outros (NR 4, 1978d). 

 

2.2.1.5. NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

 

 Esta Norma Regulamentadora 5 estabelece que todas as empresas 

privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração 

direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, 

cooperativas, dentre outras instituições que admitam trabalhadores como 

empregados são obrigadas a organizar e manter em funcionamento uma 

comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). O objetivo da CIPA é 

prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar o 

trabalho compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador de maneira permanente (NR 5, 1978e). 

 

2.2.1.6. NR 6 – Equipamento de Proteção Individual 

 

De acordo com a Norma Regulamentadora 6, a empresa é obrigada a 

fornecer os EPIs adequados aos riscos sempre que: as medidas de ordem 

geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes do trabalho e 

doenças ocupacionais; enquanto medidas de proteção coletiva estiverem 

sendo implantadas; e para atender a situações de emergência. Cabe ao 

empregador exigir o seu uso, orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso 

adequado e se responsabilizar pela higienização e manutenção periódica. O 

trabalhador é responsável por usar os EPIs, comunicar qualquer alteração que 

o torne impróprio para o uso, entre outros. O prazo de validade do Certificado 

de Aprovação (CA) de um EPI com laudo de ensaio que não tenha sua 

conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO (Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) é de 5 anos (NR 6, 1978f). 
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2.2.1.7. NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) 

 

A Norma Regulamentadora 7 estabelece os parâmetros mínimos e as 

diretrizes gerais a serem consideradas na execução do PCMSO. As questões 

incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores deverão ser 

observadas pelo PCMSO, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico 

na abordagem da relação entre a sua saúde e o trabalho. O Programa deverá 

ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos danos à 

saúde do trabalhador. Os exames médicos deverão ser realizados no momento 

de admissão de num novo trabalhador, além da realização de exames 

periódicos, de retorno ao trabalho (ausência igual ou superior a 30 dias por 

motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto), de 

mudança de função (toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho 

ou de setor que implique na exposição a um risco diferente daquele a que 

estava exposto antes da mudança), e nos casos de demissão. Esses exames 

devem incluir, no mínimo, a avaliação clínica, abrangendo anamnese6 

ocupacional e exame físico e mental e exames complementares. A depender 

dos riscos envolvidos nas atividades realizadas pelo trabalhador, os exames 

complementares deverão ser realizados com periodicidade de, no mínimo, 

semestral (NR 7, 1978g). 

 

2.2.1.8. NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

 

A Norma Regulamentadora 9 estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA – a todas as empresas que admitam trabalhadores segundo a CLT. O 

objetivo do PPRA é a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos 

relacionados a agentes ambientais existentes no dia a dia do trabalhador. (NR 

9, 1978h). 

                                                           
6
Consiste na entrevista feita pelo profissional de saúde quando da realização de uma consulta. 

Disponível em < http://www.capesesp.com.br/a-importancia-do-exame-clinico>. Acesso 26 jun. 
2016. 
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O empregador é responsável por estabelecer, implementar e assegurar 

o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa. Nos casos 

em que forem identificadas situações de riscos graves e eminentes, o 

empregador deve garantir a interrupção das atividades e afastamento dos 

trabalhadores expostos. Cabe ao trabalhador colaborar e participar da 

implantação e execução de PPRA, seguir as orientações recebidas nos 

treinamentos e informar aos superiores fatos que possuem potencial para 

causar danos à saúde dos demais trabalhadores (NR 9, 1978h). 

 

Esta NR considera como riscos ambientais: agentes físicos, dentre os 

quais podemos citar ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas 

extremas, radiações ionizantes, infrassom e ultrassom; agentes químicos, os 

quais podem penetrar no organismo pela via respiratória na forma de poeira, 

fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade 

e de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através 

da pele ou ingestão; e agentes biológicos, dentre os quais podemos citar 

bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros (NORMA, 

1978h). 

 

A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA 

podem ser feitos pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT) ou por pessoa (equipe de pessoas) que 

seja capaz de seguir o que está na NR (NORMA, 1978h). 

 

A antecipação dos riscos deverá envolver análises das mudanças 

implementadas, tanto das relacionadas a instalação de novos equipamentos, 

métodos ou processos, quanto as modificação dos mesmos, visando identificar 

os riscos potenciais e introduzir medidas para sua eliminação ou redução 

(NORMA, 1978h). 

 

A profundidade e complexidade do PPRA dependem da existência de 

riscos ambientais na fase de antecipação ou reconhecimento, que varia de 

acordo com o tipo de empreendimento. Caso não sejam identificados riscos 



 
 

28 
 

nessas fases, o PPRA se resumirá às fases de antecipação dos riscos e do 

registro e divulgação dos dados encontrados (NR 9, 1978h). 

 

Um engenheiro químico pode contribuir para o desenvolvimento do 

PPRA em diferentes etapas como, por exemplo, no reconhecimento de riscos 

ambientais determinando e localizando possíveis fontes geradoras, 

identificando possíveis trajetórias e meios de propagação dos agentes na 

indústria química, caracterizando atividades e tipos de exposição e obtendo 

dados existentes na indústria, e propondo ideias para a mitigação e controle 

dos riscos identificados. Uma avaliação quantitativa deverá ser realizada 

sempre que necessário para comprovar o controle da exposição ou a 

inexistência de riscos, para dimensionar a exposição dos trabalhadores e 

subsidiar o equacionamento das medidas de controle (NR 9, 1978h). 

 

O PPRA deverá estar escrito num documento base contendo: 

planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

estratégia e metodologia de ação; forma do registro, manutenção e divulgação 

dos dados; periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, 

entre outros. Essas informações deverão ser apresentadas e discutidas com os 

membros da CIPA, quando houver, para que, posteriormente, uma cópia seja 

anexada ao livro de Atas dessa comissão. Os dados deverão estar disponíveis 

aos trabalhadores interessados ou aos seus representantes e para as 

autoridades competentes por um período de vinte (NR 9, 1978h). 

 

2.2.1.9. NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais 

 

A Norma Regulamentadora 11 estabelece os requisitos de segurança 

que devem ser observados nos locais de trabalho, no que se refere ao 

transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, 

tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de 

infortúnios laborais (NR 11, 1978i). 
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2.2.1.10. NR 15 – Atividades e Operações Insalubres 

 

A Norma Regulamentadora 15 estabelece os Limites de Tolerância (LT) 

para alguns agentes físicos, químicos e biológicos, e quais são as atividades e 

operações consideradas insalubres. Vale ressaltar que a adoção de medidas 

que conservem o ambiente dentro dos limites de tolerância ou utilização de 

EPIs descaracteriza o ambiente de trabalho como insalubre (NR 15, 1978j). 

 

Os valores de LT dos agentes químicos selecionados para a elaboração 

da ferramenta de análise de risco são apresentados na Tabela 1. Cabe 

destacar que esses valores foram calculados para jornadas de trabalho de até 

48 horas (NORMA, 1978j). 

 

 O Benzeno é comprovadamente carcinogênico e, por se acreditar que 

não existe um limite seguro de exposição, o mesmo foi removido da Tabela de 

Limites de Tolerância do Quadro I do Anexo II da NR-15 pela portaria nº 

3.214/78. Foi estabelecido então, através do Acordo Nacional do Benzeno em 

28 de setembro de 1995, o conceito de Valor de Referência Tecnológico (VRT), 

que se refere a concentração de benzeno no ar considerada exequível do 

ponto de vista técnico. Esse se aplica a todas as empresas que produzem, 

transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas 

líquidas contendo 1% ou mais em volume, excluindo-se às atividades de 

armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis 

derivados de petróleo, que possuem regulamentação própria. O valor foi fixado 

em 1 ppm (CNI, 2012). 
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Tabela 1: Limites de Tolerância dos agentes químicos 
selecionados para elaboração da ferramenta de análise de 
risco 

Agente Químico Limite de Tolerância  
(ppm) 

Amônia 20 
Benzeno NA 
Butadieno 780 

Buteno ND 
Cloro 0,8 
Etano * 

Eteno (Etileno) * 
Etilbenzeno 78 

Hexeno ND 
Metanol 156 
Propano * 

Propeno (Propileno) * 
Tolueno 78 
Xileno 78 

*Asfixiantes simples – O ambiente de trabalho deve conter a concentração 
mínima de 18% de Oxigênio. Situações em que a concentração de Oxigênio 
estiver abaixo desse valor são consideradas de risco grave ou iminente 
NA = Não aplicável 
ND = Não definido 
Fonte: Adaptado de NR 15 (1978j) 

 

2.2.1.11. NR 16 – Atividades e Operações Perigosas 

 

A Norma Regulamentadora 16 determina quais atividades e operações 

são consideradas perigosas e assegura ao empregado que trabalha em 

condições de periculosidade um adicional de 30% incidente sobre o seu salário 

base. É opcional às empresas e sindicatos profissionais o requerimento junto 

ao Ministério Público da realização de perícia, com objetivo de caracterizar 

atividade como perigosa (NR 16, 1978k). 

 

Para fins da NR 16, são consideradas atividades ou operações 

perigosas aquelas executadas com explosivos sujeitos à degradação química 

ou auto catalítica e à ação de agentes exteriores. As operações de transporte 

de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos são consideradas condições de 

periculosidade, exceto para o transporte de pequenas quantidades até o limite 

de 200 litros para os líquidos e 135 quilos para os gasosos liquefeitos. Já as 

quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos 

veículos, não são consideradas para efeito desta norma. Considera-se líquido 
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combustível o que possua ponto de fulgor maior que 60ºC e inferior ou igual a 

93ºC (NR 16, 1978k). 

 

Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser determinadas na 

responsabilidade do empregador (NR 16, 1978k). 

 

2.2.1.12. NR 17 – Ergonomia 

 

A Norma Regulamentadora 17 visa estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às condições 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente. As condições de trabalho incluem 

aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao 

mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e 

à própria organização do trabalho. Para avaliar a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao 

empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma 

abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta NR 

(NR 17, 1978l). 

 

2.2.1.13. NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 

Combustíveis 

 

A Norma Regulamentadora 20 estabelece as disposições 

regulamentares acerca do armazenamento, manuseio e transporte de 

inflamáveis e líquidos combustíveis, objetivando a proteção da saúde e a 

integridade física dos trabalhadores em seus ambientes de trabalho (NR 20, 

1978m). 

 

Esta Norma estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança 

e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das 

atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e 

manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Aplica-se às atividades de 
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extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação 

de inflamáveis e de líquidos combustíveis, nas etapas de projeto, construção, 

montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Não 

se aplica às plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade 

de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho e às 

edificações residenciais unifamiliares (NR 20, 1978m). 

 

 Considera-se líquido e gás inflamáveis os líquidos que possuem ponto 

de fulgor menor ou igual a 60°C e gases que inflamam com o ar a 20°C a uma 

pressão padrão de 101,3 kPa, respectivamente (NR 20, 1978m). 

 

2.2.1.14. NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho 

 

A Norma Regulamentadora 24 dispõe sobre as condições sanitárias e de 

conforto nos locais de trabalho e está dividida em duas partes. A primeira é 

relativa às condições sanitárias que envolvem todas as definições e requisitos 

para se obter a mínima qualidade sanitária para o trabalhador; a segunda parte 

é relativa às condições de conforto no ambiente de trabalho, tais como 

alojamentos, vestiários, refeitórios e cozinhas (NR 24, 1978n). 

 

Esta NR se aplica em todo ambiente de trabalho no qual o trabalhador 

utiliza sanitários e demais dependências para troca de roupa, descanso ou 

alimentação (NR 24, 1978n). 

 

2.2.1.15. NR 25 – Resíduos Industriais 

 

 A Norma Regulamentadora 25 estabelece que medidas preventivas 

relativas ao destino final dos resíduos industriais, resultantes dos ambientes de 

trabalho, sejam adotadas de modo a proteger a saúde e a integridade física 

dos trabalhadores. Todas as indústrias são responsáveis pelos resíduos 

produzidos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, e cabe a elas monitorarem 
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o destino final desses resíduos para preservar o meio ambiente e a qualidade 

de vida, tanto das presentes quanto das futuras gerações (NR 25, 1978o). 

 

2.2.1.16. NR 26 – Sinalização de Segurança 

 

A Norma Regulamentadora 26 estabelece que os estabelecimentos ou 

locais de trabalho devem indicar e advertir acerca dos riscos existentes através 

da adoção de cores. Por exemplo, para delimitar áreas, identificar tubulações 

de líquidos e gases e advertir sobre os riscos, indicação de equipamentos de 

segurança, entre outros. A utilização de cores tem como finalidade chamar à 

atenção, facilitando e agilizando o reconhecimento dos riscos. Sua utilização 

deve ser feita com bom senso para evitar à distração dos funcionários, não 

descartando a utilização de outros meios de prevenção, como placas, escritas 

e números (NR 26, 1978p). 

 

Essa norma também determina a classificação, rotulagem e Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Os critérios 

estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), da Organização 

das Nações Unidas (ONU) devem ser utilizados para classificar o perigo de 

todo produto químico utilizado no local de trabalho (NR 26, 1978p). 

 

2.2.1.17. NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços 

Confinados 

 

 A Norma Regulamentadora 33 estabelece os requisitos mínimos para 

identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, 

monitoramento e controle dos riscos existentes, a fim de garantir a segurança e 

saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes 

espaços, de forma permanente. Ela também define que espaço confinado é 

qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, 

que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é 

insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio (NR 33, 2006). 
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2.3. ENTIDADES INTERNACIONAIS 

 

 Nessa seção serão apresentadas duas entidades internacionais voltadas 

para a promoção da saúde ocupacional, a ACGIH e a NIOSH. Ambas 

estabelecem limites de exposição ocupacional que são utilizados como 

referência em vários países. 

 

2.3.1.  American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(ACGIH) 

 

A ACGIH7 é uma associação científica, não governamental, privada, sem 

fins lucrativos, composta por higienistas ocupacionais e outros profissionais 

que possuem interface com a disciplina de Higiene Ocupacional e que buscam 

promover a saúde e a segurança dentro dos ambientes de trabalho. A ACGIH 

publica anualmente guias de orientação, denominados Thershold Limit Values 

(TLVs)8, que fornecem subsídios para tomadas de decisão em relação aos 

níveis de exposição, a serem considerados seguros, de diversos agentes 

químicos e físicos presentes nos ambientes de trabalho (ACGIH, 2011).  

 

Os TLVs são Limites de Exposição que se referem às concentrações 

de determinados agentes químicas no ar. Acredita-se que os valores de TLVs 

representam concentrações limites as quais a maioria dos trabalhadores possa 

estar exposta, repetidamente, durante toda a vivência no trabalho, sem sofrer 

efeitos adversos à saúde. Existem três categorias de exposição especificadas 

como: TLV-TWA9 – Time Weighted Average; TLV-STEL10 – Short Term 

Exposure Limit; e TLV-C11 - Ceiling. Se qualquer um desses tipos de TLVs é 

excedido, presume-se a existência de um risco potencial (ACGIH, 2011). 

                                                           
7
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists, em português 

“Conferência Norte-Americana de Higienistas Industriais”. 
8
TLVs - Thershold Limit Values, em português “Limites de Exposição”. 

9
TLV-TWA– Time Weighted Average, em português “Limite de Exposição – Média Ponderada 

pelo Tempo”. 
10

TLV-STEL – Short Term Exposure Limit, em português “Limite de Exposição – Exposição de 
Curta Duração”. 
11

TLV-C – Ceiling, em português “Limite de Exposição – Valor Teto”. 
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O TLV-TWA é a concentração média ponderada no tempo a qual, 

supostamente, os trabalhadores possam estar expostos, sem sofrerem efeitos 

adversos à saúde, calculado para uma jornada de 8 horas diárias e 40 horas 

semanais. O TLV-STEL, é um limite de exposição de curta duração, baseado 

em uma média ponderada em 15 minutos. O TLV-C é a concentração limite 

que não deve ser ultrapassada em nenhum momento da jornada de trabalho. 

Os TLVs são expressos em ppm ou mg/m3 (ACGIH, 2011). 

 

A ACGIH ressalta que, embora o processo de definição das 

concentrações TLVs exija todas as informações técnico-científicas existentes 

que possam ser relevantes ao estudo dos efeitos à saúde dos trabalhadores, 

esses limites não representam um consenso em relação a todas as partes de 

interesse (por exemplo, viabilidade técnica ou econômica) (ACGIH, 2011). 

 

Os valores de TLV-TWA dos agentes químicos selecionados para a 

elaboração da ferramenta de análise de risco são apresentados na Tabela 2 a 

seguir. 

 

Tabela 2: Valores TLV-TWA dos agentes químicos 
selecionados para a elaboração da ferramenta e 
análise de risco. 

Agente Químico 
TLV-TWA  

(ppm) 

Amônia 25 

Benzeno 0,5 

Butadieno 2 

Buteno 250 

Cloro 0,5 

Etano 1000 

Eteno (Etileno) 200 

Etilbenzeno 20 

Hexeno 50 

Metanol 200 

Propano 1000 

Propeno (propileno) 500 

Tolueno 20 

Xileno 100 

Fonte: Adaptado de ACGIH (2011) 
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2.3.2. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 

A NIOSH12 é uma agência federal dos EUA responsável por realizar 

pesquisas e produzir recomendações para a prevenção de doenças 

ocupacionais. Em 1974, a NIOSH junto à Occupational Health and Safety 

Assessments Series (OSHAS13) desenvolveu uma série de normas de saúde 

ocupacional para diversos agentes químicos. Além disso, a NIOSH também 

recomenda uma série de medidas apropriadas para prevenir, reduzir ou 

eliminar os efeitos adversos à saúde provocados por esses agentes químicos. 

Para formular essas recomendações, a NIOSH utiliza como base informações 

médicas, biológicas, de engenharia, química, comércio e quaisquer outras que 

sejam consideradas relevantes (NIOSH, 2007). 

 

Dentre os elementos de destaque preconizados pela NIOSH, pode-se 

citar a lista dos agentes químicos Imediatamente Perigosos à Vida e à Saúde 

(IPVS) e as suas concentrações limites. O propósito do estabelecimento dos 

valores IPVS foi determinar a concentração de determinado agente químico no 

ar a qual o trabalhador pode escapar sem sofrer danos ou efeitos irreversíveis 

à saúde, em caso de falha do equipamento de proteção respiratória. Como 

margem de segurança, os valores IPVS são baseados nos efeitos que podem 

vir a ocorrer como consequência de uma exposição de 30 minutos (NATIONAL, 

2007). 

 

Os valores de IPVS dos agentes químicos selecionados para a 

elaboração da ferramenta de análise de risco são apresentados na Tabela 3 a 

seguir. 

 

 

                                                           
12

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, em português “O Instituto 

Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional” dos EUA 
13

OSHAS - Occupational Health and Safety Assessments Series, em português “Serviços de 

Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional” 
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Tabela 3: Valores IPVS dos agentes químicos 
selecionados para a elaboração da ferramenta de 
análise de risco. 

Agente Químico 
IPVS 

(ppm) 

Amônia 300 

Benzeno 500 

Butadieno 2000 

Buteno ND 

Cloro 10 

Etano ND 

Eteno (Etileno) ND 

Etilbenzeno 800 

Hexeno 1100 

Metanol 6000 

Propano 2100 

Propeno (propileno) ND 

Tolueno 500 

Xileno 900 

ND = Não Definido 

Fonte: Adaptado de CDC (2016) 

 

2.4. ESTRATÉGIA PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA EM HIGIENE 

OCUPACIONAL 

 

O programa de HO busca melhoria contínua e uma visão geral de sua 

natureza cíclica pode ser obtida na Figura 1, cuja primeira etapa refere-se à 

obtenção de informações básicas, de forma a permitir a caracterização do 

processo produtivo, ambiente físico e da força de trabalho. Os resultados dessa 

avaliação inicial são utilizados para priorizar os controles de acompanhamento 

e esforços para obter mais informações. Essas informações também servem 

como base para o desenvolvimento de medidas de controle que reduzam as 

exposições a níveis aceitáveis (BULLOCK; IGNACIO, 2006; CROWL; 

LOUVAR, 2011; SANTOS et al., 2004).  

 

Segundo Bullock e Ignacio (2006), os estágios da estratégia podem ser 

divididos da seguinte forma: 

 

 Estabelecimento da estratégia para avaliar exposições; 
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 Caracterização básica - Consolidar informações para caracterizar o 

ambiente de trabalho, a força de trabalho e os agentes ambientais; 

 Avaliação das exposições - Avaliar as exposições no ambiente de trabalho; 

 Obtenção de mais informações - Elaboração de lista de prioridades de 

monitoramento ou obtenção de mais informações dos efeitos à saúde, para 

que os julgamentos incertos possam ser resolvidos com maior confiança; 

 Controle de riscos à saúde – aplicação de medidas de controle para mitigar, 

reduzir ou prevenir exposições inaceitáveis; 

 Reavaliação - Realizar periodicamente uma reavaliação de todo o processo. 

Determinar se o monitoramento de rotina é necessário para verificar se as 

exposições aceitáveis continuam aceitáveis; 

 Comunicação e Documentação - Comunicação e registro dos resultados 

encontrados, incluindo a manutenção dos dados. 

 

Figura 1: Diagrama simplificado da estratégia de gerenciamento e avaliação de 
exposição. 

 

Fonte: Adaptado de Bullock e Ignácio (2006). 

 

Cada uma das etapas mencionadas será discutida sucintamente 

adiante. 
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2.4.1. Estabelecimento de estratégia de avaliação de exposição 

 

A primeira etapa trata do estabelecimento de metas de avaliação de 

exposição, essas metas devem ser preconizadas de acordo com a estratégia a 

ser adotada. Basicamente, existem duas opções para a realização das 

avaliações de exposição: a estratégia abrangente ou estratégia de 

conformidade (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

A avaliação abrangente inclui: Caracterização de todas as exposições 

potenciais a agentes químicos, físicos e biológicos, incluindo as que não 

possuem LEO definido por órgão regulador; caracterização da intensidade e 

variabilidade temporal enfrentada pelos trabalhadores; avaliação dos riscos 

potenciais, documentando cada julgamento de exposição; priorização e 

controle de riscos de exposições consideradas inaceitáveis; identificação de 

exposições que necessitam de informações adicionais; controle das exposições 

e documentação dos resultados, comunicando as avaliações encontradas aos 

impactados; e conservação dos registros com os históricos de exposições. 

Recomenda-se que todas essas etapas sejam realizadas com eficiência e 

efetividade na alocação de horas e recursos (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

Na estratégia de conformidade, a avaliação das exposições é 

direcionada para o cumprimento do estabelecido pelo órgão regulador. A 

determinação da conformidade de exposição em relação ao LEO pode ser 

baseada em um número limitado de amostragens. Esse número pode ser 

definido considerando o pior caso de monitoramento ou um número 

representativo para atender a uma decisão estatística. A principal diferença da 

estratégia abrangente para a estratégia de conformidade é que nessa última o 

higienista irá avaliar apenas os agentes ambientais que possuem LEO 

estabelecido pelo órgão regulador (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

A etapa subsequente é a elaboração escrita do programa. Esse é um 

item chave para formalizar o gerenciamento dos riscos ambientais à saúde do 

trabalhador. O documento escrito deve ser encarado como uma ferramenta de 
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referência para a definição dos métodos e critérios de avaliação (REESE, 

2009).  

 

Segundo Bullock e Ignácio (2006), o programa deve conter: as metas de 

avaliação de exposição; as funções e responsabilidades; os métodos para a 

sistematização da aquisição de informações sobre o processo, força de 

trabalho e agentes ambientais; os métodos para definir os GSEs e o perfil de 

cada grupo; a decisão estatística para determinar quando uma exposição é 

aceitável, inaceitável ou incerta; sistema de priorização e obtenção de 

informações adicionais; limiares de exposição e critério baseado em uma 

estratégia de atuação claramente definida; um sistema para garantir que 

exposições inaceitáveis são priorizadas e controladas; um sistema de 

comunicação e documentação dos resultados das avaliações e das 

recomendações para o controle de perigos à saúde; e um sistema e critério de 

periodicidade de reavaliações dos agentes ambientais nos locais de trabalho, 

incluindo programas de monitoramento de rotina.  

 

No Brasil, o conteúdo mínimo dos programas para a prevenção dos 

riscos relativos aos agentes ambientais no ambiente de trabalho está 

preconizado na NR 9 (1978h). 

 

2.4.2. Aquisição de informações e caracterização básica 

 

A caracterização básica é à base de toda a avaliação da exposição. 

Para elaborar a caracterização básica o higienista necessita do apoio de 

profissionais de diversas áreas, como os integrantes da operação, da 

engenharia de produção e de processo, técnicos de segurança do trabalho, dos 

profissionais do setor de meio ambiente, toxicologistas, epidemiologistas e dos 

médicos ocupacionais. Existem diversas fontes de informações para a 

caracterização básica como, por exemplo, a descrição do processo produtivo, 

instruções e procedimentos operacionais, avaliações de segurança, visita às 

instalações e observações, entrevistas com operadores e gerentes, 

informações disponíveis na literatura, Fichas de Informações de Segurança de 
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Produtos Químicos (FISPQ), fluxogramas de engenharia, planos de 

manutenção, dados de Recursos Humanos (RH), entre outros (BULLOCK; 

IGNACIO, 2006; CROWL; LOUVAR, 2011). 

 

A identificação das fontes de exposição requer um estudo do processo 

químico, condições de operação e procedimentos operacionais. Diagramas 

esquemáticos e/ou uma descrição escrita do processo são úteis nessa etapa. 

Os Diagramas de Fluxo de Processo (PFD) são particularmente importantes 

para identificar as fontes de exposição (reatores, filtros, bombas, pontos de 

amostragem, entre outros). Essas informações também podem ser coletadas 

em análises já existentes, como as análises de segurança de processo e os 

planos de manutenção preventiva. A caracterização do ambiente de trabalho 

deve também considerar os sistemas de ventilação, tanques/reservatórios com 

o topo aberto, o uso de EPI, atividades de reparo/manutenção, etc (BULLOCK; 

IGNACIO, 2006; CROWL; LOUVAR, 2011). 

 

Segundo Bullock e Ignacio (2006), a caracterização da força de trabalho 

é crucial no entendimento da divisão das atividades. Devem-se coletar as 

informações sobre os trabalhos rotineiros e não rotineiros e as escalas de 

trabalho. Essa caracterização deve ser baseada em diversas fontes, incluindo 

descrição do cargo, entrevista com funcionários e gerentes e, o mais 

importante, observação das práticas de trabalho. As atividades dos 

trabalhadores precisam ser revisitadas periodicamente para garantir que cada 

grupo representa um perfil de exposição único. 

 

As informações sobre os potenciais agentes químicos, físicos e 

biológicos no ambiente de trabalho também precisam ser identificadas. Para 

cada agente, informações descrevendo seu uso, propriedades físicas, vias de 

exposição, efeitos potenciais à saúde e seus limites de exposição ocupacional 

devem ser coletadas. Cada agente ambiental deve estar ligado a um ou mais 

grupos de trabalho. Os dados dos efeitos à saúde são importantes para 

diferenciar os níveis de exposição aceitáveis e inaceitáveis (BULLOCK; 

IGNACIO, 2006). 
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Um inventário de produtos químicos associado às informações de 

segurança é uma boa forma de identificar os riscos dos agentes químicos. As 

FISPQs são documentos de grande importância para adquirir essas 

informações, incluindo as propriedades químicas e físicas das substâncias. O 

higienista também deve conhecer as quantidades e vazões aproximadas 

utilizadas no processo, para que o mesmo possa avaliar o potencial de 

exposição (BULLOCK; IGNACIO, 2006; CROWL; LOUVAR, 2011). 

 

2.4.3. Estabelecimento de um grupo similar de exposição 

 

O higienista industrial tem como desafio avaliar as exposições e os 

riscos ocupacionais para todos os trabalhadores, a todos os agentes 

ambientais presentes nos ambientes de trabalho, em todos os dias da jornada 

de trabalho. O grande desafio é fazer isso, de maneira precisa e eficiente, 

independente da diversidade e do tempo de exposição aos trabalhadores. O 

objetivo final é garantir a segurança adequada para todos os trabalhadores 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006) 

 

Uma estratégia para atender esse desafio é definir grupos de 

trabalhadores que possuem exposições semelhantes. Essa definição é feita a 

partir de avaliações qualitativas e/ou quantitativas das exposições. A 

estratificação dos trabalhadores permite que todos os riscos presentes no local 

de trabalho sejam caracterizados coletivamente. Com base nessa estratégia, 

define-se o Grupo Similar de Exposição (GSE), também conhecido como 

Grupo Homogêneo de Risco (GHR) ou ainda Grupo Homogêneo de Exposição 

(GHE) (BULLOCK; IGNACIO, 2006; TARCÍSIO, 2014). 

 

O conceito GSE leva em consideração os agentes e tarefas presentes 

no ambiente de trabalho e grupos de trabalhadores com base em seu perfil de 

exposição para esses agentes. Os trabalhadores são colocados nesses grupos 

de acordo com a similaridade e frequência das tarefas, materiais e processos 

os quais os trabalhadores estão envolvidos. Também deve ser levada em 

consideração a semelhança da forma como eles executam essas atividades. 
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Os grupos são concebidos para serem dinâmicos e flexíveis. Os trabalhadores 

podem ser atribuídos a um ou mais GSEs, e os grupos podem ser excluídos ou 

redefinidos conforme o resultado das avaliações e mudanças nas atividades, 

materiais e processos (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

As metodologias mais utilizadas para definir um GSE são: a abordagem 

observacional (ou qualitativa) e a abordagem de amostragem (estatística ou 

quantitativa). A primeira exige que o observador avalie as atividades realizadas 

pelo grupo de trabalhadores e faça um julgamento profissional sobre a 

semelhança de suas exposições. Para isso leva-se em conta o ambiente de 

trabalho, o processo e as tarefas executadas pelo grupo. Já na abordagem de 

amostragem, as exposições de um determinado número de trabalhadores são 

de fato mensuradas e, com base nos resultados dessa medição, na análise 

estatística e com base na estratégia definida, os trabalhadores individuais são 

atribuídos a um GSE. Na maioria dos casos, uma combinação desses dois 

métodos é usada, visto que ambas as abordagens têm vantagens e 

desvantagens. (BULLOCK; IGNACIO, 2006; TARCÍSIO, 2014). 

 

Com o amadurecimento do programa de avaliação da exposição da 

organização, o higienista industrial será capaz de identificar aqueles GSEs em 

que o risco representado por uma má classificação individual é uma 

preocupação. Esses GSEs críticos podem ser alvo de um monitoramento mais 

detalhado da exposição. A análise estatística dos dados do monitoramento 

pode, então, ser utilizada para verificar a homogeneidade dos GSEs formados 

por observação, e se há necessidade de que os indivíduos sejam atribuídos a 

um novo GSE (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

2.4.4. Definição do perfil de exposição e julgamentos de aceitabilidade 

 

Os GSEs são estabelecidos a partir das informações disponíveis sobre o 

local de trabalho, força de trabalho e agentes ambientais. Esses dados são, 

então, utilizados para definir os perfis de exposição para cada GSE e para 

selecionar Limites de Exposição Ocupacional (LEO) adequados. Uma vez que 
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o perfil de exposição é definido, o mesmo deve ser comparado com o LEO para 

determinar a aceitabilidade do seu risco e avaliar a necessidade de 

implantação de medidas de controle aplicáveis aos processos e ambientes de 

trabalho ou ao trabalhador individualmente (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

No Brasil, LEO pode ser definido a partir dos valores de LT previstos na 

NR 15 ou dos valores adotados pela ACGIH (American Conference of 

Governmental Industrial Higyenists) ou quaisquer outros limites mais rigorosos 

estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, de acordo com a NR 9. Esta 

NR também define no item 9.3.1 que Nível de Ação (NA) é o “valor acima do 

qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a 

probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os 

limites de exposição” e que, para agentes químicos, o NA é a metade do LEO 

(NR 9, 1978h). 

 

Um perfil de exposição é uma caracterização da variabilidade temporal 

(por exemplo, o dia-a-dia) dos níveis de exposição para um GSE. Tal 

caracterização é feita a partir de uma estimativa qualitativa ou quantitativa da 

exposição e da sua variabilidade, além de algum julgamento sobre essa 

estimativa. São quantitativas as estimativas que estão associadas a exposições 

médias, desvios padrão e limites formais de confiança estatística e qualitativas 

as que se baseiam no conhecimento, experiência e julgamento profissional 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006; TARCÍSIO, 2014). 

 

Ao realizar a classificação de exposição inicial, o higienista industrial 

deve assumir a ausência de equipamentos de proteção individual (EPI) usados 

para controlar exposições (tais como respiradores, protetores auditivos, e luvas 

de proteção química). Esta abordagem permitirá que o higienista determine 

com precisão onde e em que grau os trabalhadores dependem do EPI. 

Geralmente, este é o método menos desejável de controlar os fatores de risco, 

porque não remove a causa do problema, apesar de reduzir os danos que 

podem resultar da exposição a tais fatores. Aplicar medidas de controle sobre 

os processos e ambientes de trabalho é mais eficiente, pois abrange o coletivo 
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de trabalhadores da empresa ou estabelecimento  (BULLOCK; IGNACIO, 

2006).  

 

O perfil de exposição de um GSE deve ser considerado aceitável se a 

sua exposição e variabilidade forem baixos o suficiente para que os riscos 

associados ao perfil de exposição sejam baixos. Para isso, o higienista deve ter 

certeza de que probabilidade de efeitos adversos à saúde é mínima. Neste 

caso, não é necessário aplicar novas ações imediatas. No entanto, o higienista 

pode escolher monitorar a exposição para confirmar a aceitabilidade e 

assegurar que a exposição não saia do controle (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

Em geral, determinar exposições inaceitáveis é mais fácil. Uma 

exposição é julgada inaceitável se a exposição média ou os picos de exposição 

forem altos o suficiente para apresentar um risco inaceitável (ou seja, a 

exposição excede o LEO). Certamente, se há evidência de efeitos adversos à 

saúde associados ao agente ambiental, exposições do GSE devem ser 

classificadas como inaceitáveis (BULLOCK; IGNACIO, 2006).  

 

Um perfil de exposição é incerto e requer ações de caráter preventivo e 

atenção por parte do higienista quando o GSE não pode ser classificado como 

aceitável ou inaceitável. Os dados disponíveis podem ser insuficientes para 

tomar uma decisão segura. Isso pode ocorrer se o perfil de exposição não for 

adequadamente caracterizado (por exemplo, se a magnitude e a variabilidade 

de exposição não forem compreendidas e não puderem ser previstas). 

Também pode ocorrer devido à falta de dados de efeitos à saúde, o que torna 

difícil ou impossível estabelecer um LEO. Ambos os fatores impactam no grau 

de incerteza na avaliação (BULLOCK; IGNACIO, 2006).  

 

2.4.5. Obtenção de informações adicionais 

 

A coleta de informações geralmente é um processo de aprendizagem. O 

higienista industrial deve avaliar continuamente o seu conhecimento sobre a 

operação, o agente ambiental e o potencial de exposição, a fim de determinar 
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quais informações adicionais são necessárias para tomar uma decisão 

confiante sobre o perfil da exposição e sua aceitabilidade (BULLOCK; 

IGNACIO, 2006). 

 

É importante priorizar GSEs, para o recolhimento de informações, para 

garantir que os esforços estejam sendo focados sobre aqueles que podem 

apresentar o maior risco para a saúde. Esse risco é função do nível de 

exposição e da gravidade do efeito na saúde para uma dada quantidade de 

exposição (toxicidade) (BULLOCK; IGNACIO, 2006).  

 

Nos casos em que a exposição real e a verdadeira toxicidade associada 

com cada GSE forem conhecidas, não há necessidade de obtenção de 

informações adicionais. Programas de controle da exposição poderão ser 

priorizados e definidos com base diretamente no risco para a saúde, definidos 

pelas exposições e seus potenciais efeitos à saúde. Na prática, no entanto, as 

estimativas de exposição e toxicidade são, em geral, incertas - particularmente 

no início de um programa de avaliação e gestão da exposição (BULLOCK; 

IGNACIO, 2006). 

 

O higienista industrial também pode precisar recolher mais informações 

sobre as práticas de trabalho, frequência e duração da exposição, quantidades 

de materiais em uso e controle da exposição no local de trabalho. Além disso, é 

necessário monitorar dados. Esse monitoramento é a medição das 

concentrações de exposição durante um determinado período. Isto inclui o 

monitoramento pessoal dos contaminantes do ar na zona de respiração do 

trabalhador, dosimetria de ruído, a dosimetria de radiação, vigilância biológica, 

e monitoramento da ação dérmica. Dados de monitoramento são utilizados 

para ajudar a resolver, refinar ou confirmar a avaliação da exposição 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

Devido à complexidade do ambiente no local de trabalho, todos os 

possíveis caminhos de exposição devem ser considerados antes que uma 

estratégia e um método de monitoramento sejam selecionados. Uma vez que 
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um agente é transportado pelo ar e entra em contato com a pele ou se instala 

sobre superfícies de trabalho, a exposição pode ocorrer por inalação, absorção 

na pele ou olho, ou ingestão. Para os agentes físicos e biológicos, avaliar a 

extensão da exposição também é importante (por exemplo, exposição de corpo 

inteiro). Caso não sejam consideradas todas as vias de exposição, pode-se 

estar ignorando uma rota de exposição crítica (BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

2.4.6. Dados quantitativos de exposição: ferramentas estatísticas, 

interpretação e decisões estratégicas 

 

Nem todas as avaliações de exposição exigem a obtenção de dados 

quantitativos. No entanto, ferramentas estatísticas podem auxiliar na 

compreensão de dados de monitoramento para formar uma "imagem" melhor 

do perfil de exposição. Este melhor entendimento é então utilizado, juntamente 

com outros fatores, para ajudar a julgar a aceitabilidade do perfil de exposição. 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

Um perfil de exposição é uma "imagem" resumo das exposições 

verificadas num GSE. Isto inclui uma compreensão da tendência central das 

exposições (como a exposição média) e alguma compreensão da variabilidade 

das exposições (como exposições mínimas e máximas ou a frequência com 

que as exposições excedem o LEO). Assim, o perfil de exposição caracterizado 

é usado para determinar se o risco representado pela exposição é aceitável 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006; TARCÍSIO, 2014). 

 

Três julgamentos podem ser feitos sobre a aceitabilidade do risco do 

perfil de exposição de um GSE: aceitável, inaceitável ou incerta. Uma 

variedade de ferramentas está disponível para ajudar no julgamento, com 

diferentes graus de sofisticação e custo. Uma boa avaliação da exposição usa 

a combinação certa de ferramentas para fazer uma caracterização adequada 

do perfil de exposição, com foco nas questões de risco relevantes. Além disso, 

as ferramentas estatísticas exigem um julgamento profissional para serem 

utilizadas e interpretadas corretamente. (BULLOCK; IGNACIO, 2006; ACM, 

2016). 
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Há dois tipos principais de estatística usadas em Higiene Industrial: 

paramétrica e não-paramétrica. A estatística paramétrica é a mais praticada, 

mas também requer que se assumam muitas variáveis. A primeira é que a 

forma verdadeira da distribuição de exposições é conhecida. Isto normalmente 

é incerto, e usualmente os dados são insuficientes para verificar a forma de 

distribuição estatística. A segunda categoria, estatística não-paramétrica, é 

justamente o oposto. Não é assumida uma forma de distribuição dos dados e 

são enfocadas outras medidas, como mediana e percentis. Estes métodos 

requerem mais amostras para a tomada de decisões. Se uma decisão deve ser 

tomada com poucas amostras, o nível de confiança é grande para a estimativa 

de média, baixo para a de variância e mais baixo ainda para a estimativa de 

grandes percentis (ACM, 2016). 

 

 Usar ferramentas estatísticas para fazer estimativas precisas das 

exposições de uma população, exige que a amostra utilizada seja escolhida 

aleatoriamente com exposições que não mudam ao longo do período de 

interesse. Para a amostra ser aleatória, não deve haver nenhuma seleção 

sistemática ou preferencial de elementos de uma população. Com isso, cada 

elemento deve ter uma probabilidade igual de ser selecionado e observado. 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006; ACM, 2016). 

 

2.4.7. Reavaliação 

 

As avaliações de exposições precisam ser periodicamente revisadas 

para mantê-las atualizadas e garantir a proteção dos trabalhadores. Como 

parte da estratégia da avaliação, a descrição dos grupos similares de 

exposição, o perfil de exposição, os julgamentos de aceitabilidade, as 

informações de processo e os riscos à saúde devem ser atualizadas conforme 

a necessidade. A frequência da periodicidade da revisão deve ser definida a 

partir da natureza do trabalho e na quantidade de mudanças no ambiente do 

trabalho. Na maioria das empresas essa reavaliação é realizada anualmente 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006).  
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A reavaliação deve ser iniciada com as novas informações coletadas na 

etapa de atualização da caracterização básica. No entanto, cabe destacar que 

a documentação desde a primeira avaliação deve ser preservada. Experiências 

passadas com processos, tarefas, materiais e trabalhadores devem tornar o 

processo de reavaliação mais suave. O higienista precisa ter em mente que a 

estratégia de monitoramento periódico tem como objetivo suplementar outro 

sistema de gerenciamento, que deve detectar as mudanças antecipadamente 

(BULLOCK; IGNACIO, 2006). 

 

2.4.8. Registro e Comunicação 

 

O registro e comunicação das avaliações de exposição são elementos 

críticos do processo. Além de garantir uma efetiva comunicação dos resultados 

encontrados, eles servem como ponto de partida para cada nova avaliação e 

para detectar tendências de aumento ou diminuição da exposição. Cada 

elemento da avaliação e gerenciamento precisa estar documentado. A 

comunicação deve ser realizada em um tempo hábil e de maneira efetiva. Para 

os casos em que a avaliação revelar exposições inaceitáveis, esses resultados 

devem ser comunicados o mais brevemente e medidas de controle devem ser 

adotadas (BULLOCK; IGNACIO, 2006; ACM, 2016). 

 

Sugere-se também a elaboração de um banco de dados contendo todas 

as informações do processo, das tarefas realizadas no local, dos GSEs, dos 

resultados de monitoramento, dos critérios adotados para o mesmo, das 

características dos agentes de risco, das medidas de controle implementadas, 

etc. De modo a permitir o fácil acompanhamento das exposições e a emissão 

de relatórios específicos (ACM, 2016). 

 

2.5. MODELOS MATEMÁTICOS PARA A ELABORAÇÃO DA FERRAMENTA 

DE ANÁLISE DE RISCO 

 

 Muitos dos acidentes em indústrias petroquímicas são resultados de 

vazamentos de produtos químicos tóxicos. Grande parte desses acidentes 
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começam com a perda de contenção primária (LOPC)14, e frequentemente 

estão relacionados à ruptura ou quebra de tubulações, formação de orifícios 

em tanques ou tubos, dentre outras falhas (PEREIRA; NÓBREGA, 2015).  

 

 Segundo Crowl e Louvar (2011), os produtos químicos podem adentrar 

no organismo por 4 vias distintas: ingestão, pela boca em direção ao estômago; 

inalação, pela boca ou nariz em direção aos pulmões; injeção, através de 

cortes na pele; e absorção dérmica, através das células epidérmicas ou 

folículos pilosos. Dentre as rotas mencionadas, a inalação e absorção dérmica 

são as mais significativas nas unidades industriais, sendo que a inalação pode 

ser quantificada pela determinação da concentração do agente químico no ar. 

 

 Segundo CCPS (2000) e Crowl e Louvar (2011), os organismos 

respondem diferentemente a mesma dose de agente tóxico. Essa diferença irá 

depender de diversos parâmetros como, por exemplo, da idade, sexo, peso, 

dieta, entre outros. Os resultados referentes à exposição de diversos indivíduos 

a uma mesma dose de determinado agente químico são frequentemente 

modelados por uma distribuição Gaussiana, também chamada de distribuição 

normal, conforme mostrado na  

Figura 2, dada pela equação ( 2 ). 

 

 
f(x) =  

1

√2π
e−1/2(

x−


)2

 ( 2 ) 

Onde, 

𝑓(𝑥) = a probabilidade (ou fração) de indivíduos que sofrem uma dada resposta 

específica; 

𝑥 = resposta; 

 = desvio padrão 

 = mediana. 

                                                           
14

LOPC - Loss of Primary Containment, em português “Perda de Contenção Primária”. 
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Figura 2: Distribuição Gaussiana representando a resposta biológica à 
exposição a um agente tóxico 

 

Fonte: Adaptado de Crowl e Louvar (2011). 

 

 A característica marcante dessa distribuição é o fato dela ser simétrica, 

onde os parâmetros que definem a forma e a localização da curva são o desvio 

padrão e a média, respectivamente. Esses são calculados a partir dos dados 

originais usando as equações ( 3 ) e ( 4 ) (BUSSACOS, 1997; CROWL; 

LOUVAR, 2011). 

 

 
 =  

∑ 𝑥𝑖𝑓(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑓(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=𝑛

, ( 3 ) 

 2 =  
∑ (𝑥𝑖−)2𝑓(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑓(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1

, ( 4 ) 

 

Onde, 

𝑛 = número de pontos de dados; 

2 = variância. 
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 Segundo CCPS (2000) e Crowl e Louvar (2011), o método probit15 é 

particularmente adequado para exposições únicas, denotado pela equação ( 5 

). 

 

 

𝑃 =  
1

2𝜋
∫ exp (

−𝑢2

2

𝑌−5

−∞

)𝑑𝑢 ( 5 ) 

 

Onde, 

𝑃 = probabilidade ou porcentagem; 

𝑌 = variável probit; 

𝑢 = variável de integração. 

 

 Para planilhas computacionais, a equação ( 6 ) é usada para realizar a 

conversão de probit para porcentagem (CCPS, 2000; CROWL; LOUVAR, 

2011). 

 

 
𝑃 = 50 [1 +

𝑌 − 5

|𝑌 − 5|
𝑒𝑟𝑓 (

|𝑌 − 5|

√2
)] ( 6 ) 

  

Onde 𝑒𝑟𝑓16 é a função erro. 

 

 A variável probit segue a distribuição normal e possui média igual a 5 e 

desvio padrão igual a 1. Ela é calculada pela expressão ( 7 ) (CCPS, 2000; 

CROWL; LOUVAR, 2011). 

 

 𝑌 = 𝐾1 +  𝐾2𝑙𝑛𝑉 ( 7 ) 

 

Onde, 

𝐾1 e 𝐾2 são constantes; 

𝑉 = variável causal (representada pela dose). 

                                                           
15

Probit é uma unidade de probabilidade (CROWL; LOUVAR, 2011). 
16

A função erro – 𝑒𝑟𝑓 – foi criada para calcular a integral da distribuição normal. Disponível em 
<http://www.comentarium.com.br/frame-post.jsp?postID=3512528>. Acesso 26 jun. 2016. 
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 Na literatura (CCPS, 2000; CROWL; LOUVAR, 2011) é possível 

encontrar equações probit para diversos tipos de exposição, incluindo materiais 

tóxicos, calor, pressão, radiação, impacto e som. Para exposições a agentes 

tóxicos, a variável causal é baseada na concentração. 

 

 As análises de risco podem ser aprimoradas pelo uso da função probit. 

No entanto, cabe destacar que as correlações dessa função são tipicamente 

extrapoladas de dados experimentais em animais, alguns modelos são uma 

combinação de testes envolvendo diferentes espécies de animais. Dessa 

forma, existem incertezas em relação às estimativas de risco quando aplicadas 

em populações humanas (CCPS, 2000; CROWL; LOUVAR, 2011). 

 

 A dose tóxica é usualmente definida em termos de concentração por 

unidade de tempo, elevada a uma potência, 𝑛, que é obtida empiricamente, 

multiplicada pelo tempo de exposição (𝐶𝑛𝑡), com 𝑛 variando entre 0,5 a 3 

(LEES apud CCPS, 2000). Para liberações contínuas, a dose tóxica pode ser 

calculada diretamente, visto que a concentração é constante. Para liberações 

instantâneas, variáveis com o tempo, a dose tóxica pode ser estimada pela 

integração ou soma dos diversos incrementos ao longo do tempo, conforme 

equação ( 8 ) (CCPS, 2000). 

 

 
𝑉 =  ∫ 𝐶𝑛𝑑𝑡 ≈  ∑ 𝐶𝑖

𝑛∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑡

𝑡0

 ( 8 ) 

Onde, 

𝐶 = concentração (usualmente em ppm ou mg/m3); 

𝑛 = expoente da concentração (adimensional); 

𝑡 = tempo de exposição (min); e 

𝑖 = incremento de tempo (adimensional). 

 

 Para determinar a dose, 𝑉, modelos de dispersão são utilizados para 

desenvolver um mapa que descreva a concentração do gás em função do 

tempo, local e distância do ponto de liberação. O cálculo mais simples requer 

uma estimativa da taxa de liberação do gás (ou a quantidade total liberada), 
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condições atmosféricas, rugosidade da superfície, temperatura e pressão 

(CCPS, 2000).  

 

 Os valores dos parâmetros probit dos agentes químicos selecionados 

para a elaboração da ferramenta de análise de risco são apresentados na 

Tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4: Parâmetros probit dos agentes químicos selecionados para a 
elaboração da ferramenta de análise de risco. 

Agente Químico 
Variável causal, 

representado pela dose 

(𝑽) 
𝑲𝟏 𝑲𝟐 

Amônia C
2
T -35,9 1,85 

Benzeno C
2
T -109,78 5,3 

Butadieno ND ND ND 

Buteno ND ND ND 

Cloro C
2
T -8,29 0,92 

Etano ND ND ND 

Eteno (Etileno) ND ND ND 

Etilbenzeno ND ND ND 

Hexeno ND ND ND 

Metanol CT -23,618 1,934 

Propano ND ND ND 

Propeno (propileno) ND ND ND 

Tolueno C
2,5

T -6,79 0,41 

Xileno ND ND ND 

ND = Não definido 

Fonte: Adaptado de CCPS (2000), Crowl e Louvar (2011) e PHAST
TM

 (. 

 

 Segundo CCPS (2000), existem três tipos de comportamento para a 

dispersão de um gás e três modos de tempo de liberação: 

 

Comportamento da nuvem de gás  

 Gás de flutuação neutra (densidade próxima a do ar); 

 Gás de flutuação positiva (densidade menor que a do ar); e 

 Gás de flutuação densa (mais densos que o ar). 

 

Duração da liberação 

 Instantânea (sopro); 
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 Liberação contínua (plumas/nuvem); e 

 Variação contínua ao longo do tempo.  

 

O modelo Gaussiano para a dispersão de um gás descreve bem o 

comportamento de nuvens/plumas de flutuação neutra e positiva na direção e 

velocidade do vento. Uma nuvem de um gás de flutuação densa irá se misturar 

e se diluir com o ar à medida que o mesmo percorrer na direção do vento e, 

eventualmente, irá se comportar como um gás de flutuação neutra. Contudo, o 

modelo Gaussiano não é preciso para simular emissões de gases densos, a 

aplicação do modelo Gaussiano para a dispersão de qualquer gás de flutuação 

densa irá produzir resultados mais conservadores, isto é, as distâncias a favor 

do vento, concentração e área afetada serão maiores do que o resultado real 

(CCPS, 2000). 

 

 Segundo CCPS (2000) e Crowl e Louvar (2011), uma grande variedade 

de parâmetros pode afetar a dispersão do material tóxico, incluindo a 

estabilidade atmosférica, velocidade do vento, efeitos do terreno, altura da 

liberação em relação ao solo, geometria da liberação e flutuabilidade do 

material liberado, os quais serão discutidos mais adiante. 

 

 As condições atmosféricas são normalmente classificadas em classes 

de estabilidade de Pasquill-Gifford, conforme mostrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Condições meteorológicas que definem as classes Pasquil-Gifford 

Velocidade 
do vento na 
superfície 

(m/s) 

Insolação durante o dia Condições noturnas 
Qualquer 

hora do dia 

Forte Moderada Leve 

Nuvens finas 
ou > 4/8 de 

nuvens 
baixas 

 3/8 
nebulosidade 

Muito 
nublado 

< 2 A A-B B F F D 
2-3 A-B B C E F D 
3-4 B B-C C D E D 
4-6 C C-D D D D D 
>6 C D D D D D 

Fonte: Adaptado de CCPS (2000) e Crowl e Louvar (2011). 

 

Onde as classes Pasquill-Gifford representam condições: 

 A: Extremamente instáveis. 
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 B: Moderadamente instáveis. 

 C: Levemente instáveis. 

 D: Neutralidade. 

 E: Levemente estáveis. 

 F: Moderadamente estáveis. 

 

Na Tabela 6, a seguir, é apresentado um método para estimar a categoria 

de insolação. 

 

Tabela 6: Método para estimar a categoria de insolação, onde o grau de 

cobertura de nuvens é definido como a fração do céu que está coberto por 

nuvens acima do local onde horizonte é visível. 

Grau de cobertura de 

nuvens 

Ângulo de 

elevação solar > 

60° 

Ângulo de 

elevação solar  

60° mas  35° 

Ângulo de 

elevação solar  

35° mas  15° 

4/8 ou menor ou qualquer 

quantidade de nuvens finas 

em alta altitude 

Forte Leve Leve 

5/8 a 7/8 de nuvens médias 

(base de 2000 a 5000 m) 
Moderado Leve Leve 

5/8 a 7/8 de nuvens baixas 

(base menor que 2000 m) 
Leve Leve Leve 

Fonte: Adaptado de CCPS (2000). 

 

 Normalmente define-se a estabilidade atmosférica em função de 

gradiente de temperatura do ar. A magnitude do gradiente de temperatura 

atmosférico é comparada com a Taxa de Lapso Adiabático17 (ALR = 

0,98°C/100 m), a qual é a taxa de mudança de temperatura com altura de uma 

parcela de ar seco subindo adiabaticamente. Na estabilidade neutra, o 

gradiente é equivalente a ALR, enquanto que em condições estáveis o 

gradiente é menor e instáveis é maior. Durante o dia, o aumento da velocidade 

do vento resulta em uma maior estabilidade atmosférica, enquanto que a noite 

o inverso é verdadeiro. Isso ocorre devido à mudança no perfil de temperatura 

do ar (CCPS, 2000).  

                                                           
17

 ALR – Adiabatic Lapse rate, em português “Taxa de Lapso Adiabático”. 
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 Segundo CCPS (2000), quanto mais estável estiver a condição 

atmosférica, torna-se mais difícil a dispersão do gás no ambiente. Dessa forma, 

as duas combinações meteorológicas mais conservadoras (classe de 

estabilidade e velocidade do vento) usualmente utilizadas nas análises em que 

há ausência de dados, são a classe D com vento a 5 m/s e a F com vento a 2 

m/s.  

 

 A velocidade do vento é importante na questão da diluição do gás tóxico. 

À medida que o vento aumenta, o material é mais rapidamente diluído e 

carreado a favor do vento. No entanto, a velocidade do vento se reduz 

substancialmente dentro de poucos metros de distância do solo devido aos 

efeitos friccionais. Dessa forma, as condições do terreno impactam o perfil de 

velocidade. A equação ( 9 ) é utilizada para determinar o perfil de velocidade 

em condições estáveis e próximas a neutralidade (CCPS, 2000; CROWL; 

LOUVAR, 2011). 

 

 
𝑢

𝑢∗
=

1

𝑘
(𝑙𝑛

𝑧

𝑧0
+ 4,5

𝑧

𝐿
) ( 9 ) 

Onde, 

𝑢 = velocidade do vento (m/s); 

𝑢∗ = constante de velocidade friccional a qual derivada empiricamente (m/s); 

𝑘 = constante von Karman, igual a 0,41; 

𝑧 = altura (m); 

𝑧0 = parâmetro de comprimento de rugosidade da superfície (m); 

𝐿 = comprimento Monin-Obukhov. 

 

 A constante de velocidade de fricção, 𝑢∗, é igual a 10% da velocidade do 

vento a uma altura de 10 m, essa constante mede a fricção exercida pela 

superfície do solo em relação ao fluxo de ar. Essa fração aumenta de acordo 

com o aumento da rugosidade da superfície ou quando a camada limite torna-

se mais instável (CCPS, 2000). 
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 O comprimento Monin-Obukhov, 𝐿, é positivo durante condições estáveis 

(à noite) e é negativo durante condições instáveis (durante o dia). Ele é definido 

pela equação ( 10 ) (CCPS, 2000). 

 

 
𝐿 =  

𝑢∗
3

0,41𝑔(
𝐻
𝑇)

 ( 10 ) 

 

Onde, 

𝑔 = aceleração da gravidade (m/s2); 

𝑇 = Temperatura absoluta (K); 

𝐻 = fluxo de calor da superfície (J/m2). 

 

 Os valores do comprimento, 𝐿, são dados pela Tabela 7. 

 

Tabela 7: Relação entre o comprimento de Monin-Obukhov, 𝐿, e as condições 

de estabilidade meteorológicas. 

Descrição Clima e Tempo 
Velocidade do 

vento, 𝑢 

Comprimento 

Monin-Obukhov, 

𝐿 

Classe de 

Estabilidade 

Pasquill-Gifford 

Muito estável 
Noite com céu 

limpo 
< 3 m/s 10 m F 

Estável  2-4 m/s 50 m E 

Neutro 
Nublado ou 

ventando 
Qualquer um >100 m D 

Instável  2-6 m/s - 50 m B ou C 

Muito instável Ensolarado < 3m/s - 10 m A 

Fonte: Adaptado de CCPS (2000). 

 

 Os valores do parâmetro de rugosidade da superfície, 𝑧0, são dados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8: Parâmetro de rugosidade da superfície, 𝒛𝟎, para ser utilizado na 
equação ( 9 ). 

Classificação do 

terreno 
Descrição do terreno 

Rugosidade da 

superfície, 𝑧0 (m) 

Altamente urbana 
Centro de metrópoles com altos edifícios, áreas 

montanhosas. 
3-10 

Área urbana Centro de cidades, vilarejos, país arborizado. 1-3 

Área residencial 

Área com alta densidade de baixos edifícios, 

área, área arborizada, sites industriais sem 

grandes obstáculos. 

1 

Grandes refinarias 
Colunas de destilação e outras partes de 

equipamentos altas. 
1 

Pequenas refinarias Equipamentos pequenos, sobre área pequena. 0,5 

Terra cultivada Área aberta, casas dispersas. 0,3 

Planície Algumas árvores, longa extensão de grama. 0,1 

Grandes lagoas Grandes extensões de água. 0,001 

Oceano Oceano calmo 0,0001 

Fonte: Adaptado de CCPS (2000). 

 

 De acordo com CCPS (2000), levando à zero o segundo termo da 

expressão ( 9 ), a equação se reduz a uma relação bem simples, dada pela 

equação ( 11 ). 

 

 𝑢𝑧

𝑢∗
=

1

𝑘
𝑙𝑛 (

𝑧

𝑧0
) ( 11 ) 

 

 A equação ( 11 ) pode ser simplificada ainda mais quando a velocidade 

é comparada com a velocidade a uma altura fixa (HANNA et al. apud CCPS, 

2000). 

 

 
𝑢𝑧 = 𝑢10 (

𝑧

10
)

𝑝

 ( 12 ) 

 

Onde 𝑝 = potência (sem unidade). 
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 A potência, 𝑝, é função da estabilidade atmosférica e rugosidade da 

superfície, conforme pode ser observado pelos dados contemplados na Tabela 

9. 

 
Tabela 9: Fator de correção da velocidade do vento para 
a equação ( 12 ). 

Classe de estabilidade de 

Pasquil-Gifford 

Potência, 𝒑 

Área urbana Área rural 

A 0,15 0,07 

B 0,15 0,07 

C 0,20 0,10 

D 0,25 0,15 

E 0,40 0,35 

F 0,60 0,55 

Fonte: Adaptado de CCPS (2000). 

 

 A altura de liberação do gás em relação ao solo também influencia a 

diluição do agente químico, visto que a nuvem resultante possui maior distância 

para se misturar com o ar fresco antes de entrar em contato com o solo, 

conforme pode ser observado no exemplo da Figura 3 (CCPS, 2000; CROWL; 

LOUVAR, 2011). 

 
Figura 3: Efeito da altura de liberação na concentração do agente químico na 

altura do solo. 

 
Fonte: Adaptado de CCPS (2000) e Crowl e Louvar (2011). 

 
 De acordo com CCPS (2000), uma liberação ideal para o modelo 

Gaussiano de dispersão seria de uma fonte de um ponto fixo. Liberações reais 
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costumam ocorrer na forma de jato de material ou como uma poça de líquido 

sofrendo evaporação. 

 

 Outras questões relevantes são que a flutuabilidade e a dinâmica da 

liberação de um gás podem aumentar a altura efetiva de sua liberação. Por 

exemplo, a dinâmica de um jato em alta velocidade irá carrear o gás a uma 

altura mais elevada que o seu ponto de liberação. Visto que a maioria das 

liberações é na forma de um jato ao invés de uma nuvem, é importante avaliar 

os efeitos da dinâmica inicial e da introdução de ar no comportamento do jato. 

Próximo ao ponto de liberação, onde a velocidade do jato difere muito da 

velocidade do vento, o jato arrasta ar ambiente devido ao cisalhamento 

(diferença de velocidade), aumenta em tamanho, e é diluído (CROWL; 

LOUVAR, 2011; CCPS, 2000).  

 

 Para jatos de flutuabilidade neutra, seu impulso para cima permanece 

constante enquanto que sua massa aumenta. Portanto, se a liberação é 

vertical, as forças de arrasto aumentam à medida que a área superficial 

aumenta e, eventualmente, a dinâmica horizontal é dominante. O resultado é 

que o jato torna-se inclinado a certa distância e é dominado pela dinâmica do 

vento. Caso o jato possua flutuabilidade positiva, o impulso para cima será 

maior, e a dinâmica inicial irá se tornar desprezível comparada a dinâmica 

adquirida devido a flutuabilidade. Sendo assim, o jato irá se comportar como 

uma nuvem. Para um jato de gás de flutuabilidade negativa, o impulso para 

cima irá decrescer à medida que o mesmo se desloca. Ao final, ele irá alcançar 

a altura máxima onde o impulso para cima desaparece e então começará a 

descer, comportando-se como uma nuvem inversa (CCPS, 2000). 

 

 O modelo Gaussiano é o método mais comum para estimar a dispersão 

de um gás. Esse modelo fornece uma estimativa das concentrações médias a 

favor do vento de determinado agente químico. Deve-se ter atenção ao estimar 

a dispersão de um material altamente tóxico ou inflamável, pois esse modelo 

inclui uma média de tempo implícita de 10 minutos, consequentemente, as 

concentrações locais podem ser maiores que sua média temporal. O modelo 
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inicia-se pela equação de conservação de massa do material disperso, dada 

pela equação ( 13 ) (CROWL; LOUVAR, 2011; CCPS, 2000). 

 

 𝜕𝐶

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑗𝐶)

𝜕𝑥𝑗
= 0 ( 13 ) 

Onde, 

𝐶 = Concentração do material disperso (massa/volume); 

𝑗 = representa o somatório de todas as três coordenadas (x, y e z); 

𝑢 = velocidade do ar (comprimento/tempo). 

 

 A grande dificuldade da equação ( 13 ) é que é muito difícil determinar a 

velocidade 𝑢 em cada ponto, visto que um modelo de turbulência adequado 

envolve um alto custo operacional. A solução é reescrever a concentração e a 

velocidade em termos de concentração média e quantidade estocástica18 

(CROWL; LOUVAR, 2011; CCPS, 2000).  

 

 𝐶 = 〈𝐶〉 + 𝐶′ ( 14 ) 

 𝑢𝑗 = 〈𝑢𝑗〉 + 𝑢𝑗′ ( 15 ) 

 

 O colchete denota o valor médio e o apóstrofo denota a variável 

estocástica. Além disso, é necessário adicionar uma equação para descrever o 

fluxo turbulento, o método usual é definir a difusividade eddy, 𝐾𝑗, (com unidade 

de área/tempo), resultando na equação ( 16 ) (CROWL; LOUVAR, 2011; 

CCPS, 2000). 

 

 
−𝐾𝑗

𝜕〈𝐶〉

𝜕𝑥𝑗
= 〈𝑢𝑗′𝐶′〉 ( 16 ) 

  

 Substituindo a equação ( 16 ) na equação ( 13 ) obtêm-se a seguinte 

expressão. 

 

                                                           
18

 Variável estocástica é uma variável aleatória dependente do tempo (TOMÉ, 2001). 



 
 

63 
 

 
∂〈C〉

∂t
+ 〈uj〉

∂〈C〉

∂xj
=

∂ (Kj
∂〈C〉
∂xj

)

∂xj
 ( 17 ) 

  

O grande problema da equação ( 17 ) é que a difusividade eddy varia de 

acordo com diversos parâmetros como, por exemplo, com a posição, o tempo, 

a velocidade do vento, as condições atmosféricas, entre outros. Dessa forma, 

esse método, apesar de ser teoricamente importante, não fornece uma 

ferramenta prática para soluções de problemas de dispersão de gases no dia-

a-dia (CROWL; LOUVAR, 2011; CCPS, 2000). 

 

 Para resolver esse problema, Sutton (apud CCPS, 2000) desenvolveu 

uma solução definindo os chamados coeficientes de dispersão, 𝑥, 𝑦 e 𝑧. 

Esses são desvios padrão das concentrações a favor do vendo, vento cruzado 

e vertical ao vento, respectivamente. Os coeficientes de dispersão são funções 

dependentes das condições atmosféricas e das distâncias a favor do vento. As 

fórmulas preditivas para emissões contínuas são dadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Equações recomendadas para os coeficientes de 
dispersão Pasquil-Gifford para a dispersão de uma nuvem. 

Classe de 

estabilidade 

Pasquil-Gifford 

𝑦 (m) 𝑧 (m) 

Condições Rurais 

A 0,22𝑥(1+0,0001𝑥)
-1/2

 0,20𝑥 

B 0,16𝑥(1+0,0001𝑥)
-1/2

 0,12𝑥 

C 0,11𝑥(1+0,0001𝑥)
-1/2

 0,08𝑥(1+0,0002𝑥)
-1/2

 

D 0,08𝑥(1+0,0001𝑥)
-1/2

 0.06𝑥(1+0,0015𝑥)
-1/2

 

E 0,06𝑥(1+0,0001𝑥)
-1/2

 0,03𝑥(1+0,0003𝑥)
-1

 

F 0,04𝑥(1+0,0001𝑥)
-1/2

 0,016𝑥(1+0,0003𝑥)
-1

 

Condições Urbanas 

A-B 0,32𝑥(1+0,0004𝑥)
-1/2

 0,24𝑥(1+0,01𝑥)
+1/2

 

C 0,22𝑥(1+0,0004𝑥)
-1/2

 0,20𝑥 

D 0,16𝑥(1+0,0004𝑥)
-1/2

 0,14𝑥(1+0,0003𝑥)
-1/2

 

E-F 0,11𝑥(1+0,0004𝑥)
-1/2

 0,08𝑥(1+0,0015𝑥)
-1/2

 

𝑥 = distância a favor do vento em relação a fonte de emissão. 
Fonte: Adaptado de AIChE (apud CCPS, 2000). 
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 Segundo Crowl e Louvar (2011) e CCPS (2000), o modelo dado pela 

expressão ( 18 ) é o mais adequado para liberações contínuas. A solução 

depende da taxa de liberação, condições atmosféricas, altura de liberação em 

relação ao solo e distância em relação ao ponto de liberação. Nesse caso o 

vento se move a uma velocidade constante, 𝑢, na direção do eixo 𝑥. A 

validação desse modelo é limitada para distâncias entre 0,1 a 10 km. A 

geometria da liberação é mostrada na Figura 4. 

 

〈𝐶〉(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝐺

2𝜋𝑦𝑧𝑢
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝑦

𝑦
)

2

]

× {𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(

𝑧 − 𝐻

𝑧
)

2

] + 𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(

𝑧 + 𝐻

𝑧
)

2

]} 

( 18 ) 

 

Onde, 

C(x, y, z) = concentração média (massa/volume); 

𝐺 = vazão de liberação (massa/tempo); 

𝑥, 𝑦 e 𝑧= coeficientes de dispersão nas direções 𝑥, 𝑦 e 𝑧; 

𝑢 = velocidade do vento (comprimento/tempo); 

𝑦 = distância vento cruzado (comprimento); 

𝑧 = distância vertical (comprimento); 

𝐻 = altura da fonte + elevação da pluma em relação ao solo. 

 

 O dado de saída desse modelo é a concentração média por tempo em 

um local específico (nas 3 coordenadas espaciais: 𝑥, 𝑦 e 𝑧) em relação a uma 

fonte a favor do vento. Para nuvens tóxicas e inflamáveis pode ser desejável 

obter o contorno das nuvens a uma concentração, esse contorno é chamado 

de isocurva. Essa isocurva usualmente assume a forma de uma elipse 

distorcida (CCPS, 2000). 
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Figura 4: Visão tridimensional da dispersão Gaussiana 

 

Fonte: Turner (apud CCPS, 2000) 

 

3. METODOLOGIA 

 

 A ferramenta quantitativa para a análise de risco em Higiene 

Ocupacional foi elaborada através do software editor de planilhas Microsoft 

Office Excel.  

 

 Os agentes químicos foram escolhidos como “variável causal” e a forma 

de adentrar no organismo foi definida como ocorrendo por inalação. Como 

resultado desejado, definiu-se a probabilidade de óbitos e/ou a localização da 

isocurva de uma dada concentração de interesse, para uma liberação contínua 

de um determinado gás tóxico. O escopo da ferramenta seguiu a sistemática 

apresentada na Figura 5. 
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Figura 5: Diagrama esquemático do escopo da ferramenta de análise de risco 
em higiene ocupacional desenvolvida nesse trabalho. 

 

Fonte: Próprio autor 

  

 Para escolher os valores limites de exposição a serem adotados na 

ferramenta, optou-se pelos mais conservadores dentre os disponíveis na NR-

15 e os definidos pela ACGIH. Também foram utilizadas as concentrações 

IPVS definidas pela NIOSH. A Tabela 11 apresenta os valores selecionados 

para a ferramenta de análise de risco elaborada nesse trabalho. 

Tabela 11: Limites utilizados na ferramenta de análise de risco. 

Agente Químico Referência Limite adotado (ppm) Concentração IPVS (ppm) 

Amônia LT 20 300 

Benzeno TLV-TWA 0,5 500 

Butadieno TLV-TWA 2 2000 

Buteno TLV-TWA 250 ND 

Cloro TLV-TWA 0,5 10 

Etano TLV-TWA 1000 ND 

Eteno (Etileno) TLV-TWA 200 ND 

Etilbenzeno TLV-TWA 20 800 

Hexeno TLV-TWA 50 1100 

Metanol LT 156 6000 

Propano TLV-TWA 1000 2100 

Propeno (propileno) TLV-TWA 500 ND 

Tolueno TLV-TWA 20 500 

Xileno LT 78 900 

ND = Não definido. 

Fonte: LT definido pela NR 15; TLV-TWA definido pela ACGIH 
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 Os modelos selecionados para a elaboração da ferramenta de análise 

de risco foram o método probit e o modelo de nuvem Guassiano para emissões 

contínuas, previamente mostrados nesse trabalho. Por meio desses modelos, 

foram identificadas as informações de entrada necessárias para se obter os 

resultados desejados. Criou-se, então, uma base de dados com as equações 

dos coeficientes de dispersão Pasquill-Gifford, os parâmetros probit, os valores 

de peso molecular e as concentrações de LT, TLV-TWA e IPVS das 

substâncias de interesse selecionadas para a ferramenta em questão. Por meio 

dessa base de dados, criaram-se listas suspensas que permitem ao usuário 

escolher os parâmetros desejados. 

 

 A ferramenta está dividida em 4 partes: cálculo da probabilidade de 

óbito, isocurva em relação a probabilidade de óbito, isocurva em relação ao 

limite de exposição e isocurva em relação a concentração IPVS.  

 

 A primeira “aba” da planilha calcula uma estimativa da concentração 

média e a probabilidade de óbitos de determinado agente químico em um local 

específico. O usuário deverá fornecer os seguintes dados: agente químico, 

estimativa da taxa mássica de vazamento do gás, temperatura e pressão 

ambiente, tempo de exposição, condições atmosféricas, rugosidade da 

superfície, altura do vazamento em relação ao solo e localização do ponto de 

interesse. As etapas de cálculo seguem a seguinte ordem cronológica. 

 

1º Etapa – Cálculo dos coeficientes de dispersão (𝑦 e 𝑧  em metros): 

a. O usuário deverá selecionar, na lista suspensa, as condições 

meteorológicas que representam a região estudada (classe 

Pasquill-Gifford e condição rural ou urbana) e fornecer a 

distância, em metros, entre o ponto de interesse e a fonte de 

emissão, considerando a direção a favor do vento; 

b. A partir das informações fornecidas pelo usuário, calculam-se os 

coeficientes de dispersão por meio das equações apresentadas 

na Tabela 10. 
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2º Etapa – Cálculo da concentração média (𝐶 em kg/m3): 

a. O usuário deverá selecionar, na lista suspensa, a substância de 

interesse e informar os seguintes dados: estimativa da vazão 

mássica (𝐺 em kg/s), velocidade do vento (𝑢 em m/s), altura da 

fonte em relação ao solo (𝐻 em metros), e as distâncias 𝑦 e 𝑧 

(direções vento cruzado e vertical, em metros) entre o ponto de 

interesse e a fonte da emissão; 

b. A partir dos dados fornecidos pelo usuário e dos coeficientes de 

dispersão previamente calculados, calcula-se a concentração 

média por meio da equação ( 18 ). 

3º Etapa – Conversão da concentração de kg/m3 para ppm: 

a. O usuário deverá informar a temperatura (K) e pressão (atm) 

ambiente;  

b. A partir dos dados fornecidos pelo usuário, da concentração 

previamente calculada (kg/m3) e do peso molecular da substância 

(preenchido automaticamente via banco de dados), calcula-se a 

concentração através da equação ( 19 ), mostrada a seguir. 

 

 
𝐶𝑝𝑝𝑚 = (

0,08206 𝐿. 𝑎𝑡𝑚

𝑔𝑚𝑜𝑙𝑒. 𝐾
) (

𝑇

𝑃𝑀
) × (𝑘𝑔/𝑚3) × 106 ( 19 ) 

 

4º Etapa – Cálculo da probabilidade de óbito: 

a. O usuário deverá fornecer o tempo de exposição a ser analisado; 

b. A partir do tempo de exposição, da concentração (em ppm) 

previamente calculada e dos parâmetros probit (preenchidos 

automaticamente via banco de dados), calcula-se a probabilidade 

de óbito por meio das equações ( 8 ), ( 7 ) e ( 6 ). 

 

 Para obter as isocurvas, primeiramente foi necessário resolver a 

equação ( 18 ) em função da variável 𝑦 (distância vento cruzado). As soluções 

foram obtidas pelo Maplesoft disponível na Universidade Federal Fluminense, 

considerando-se z (distância vertical em relação à direção do vento) igual a 

zero e a rugosidade da superfície e dados meteorológicos mais conservadores 

(área rural e classe Pasquil-Gifford F). As soluções são mostradas a seguir. 
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𝑦 =
1

104 + 𝑥
{0,025 [−(104 + 𝑥) (108𝐻2 + 6. 104𝐻2𝑥 + 9𝐻2𝑥2

− 2,56. 103𝑙𝑛 (
2,473. 10−7𝐺2(104 + 3𝑥)2(104 + 𝑥)

𝐶2𝑢2𝑥4
) 𝑥2)]

1
2

},  

−
1

104 + 𝑥
{0,025 [−(104 + 𝑥) (108𝐻2 + 6. 104𝐻2𝑥 + 9𝐻2𝑥2

− 2,56. 103𝑙𝑛 (
2,473. 10−7𝐺2(104 + 3𝑥)2(104 + 𝑥)

𝐶2𝑢2𝑥4
) 𝑥2)]

1/2

} 

( 20 ) 
 

 

 Para o cálculo das isocurvas, as etapas são basicamente as mesmas, a 

diferença está somente na concentração a ser fixada para a determinação do 

contorno da nuvem, a qual o usuário poderá optar entre as opções: 

probabilidade de óbito (1, 10, 50 ou 90%); limite de exposição; ou concentração 

IPVS. O usuário deverá fornecer os seguintes dados: agente químico, taxa 

mássica de vazamento do gás, temperatura e pressão ambiente, tempo de 

exposição, velocidade do vento e altura do vazamento em relação ao solo. As 

etapas de cálculo seguem a ordem cronológica apresentada a seguir. Sendo 

que para a estimativa da localização das isocurvas, referentes aos limites de 

exposição e concentração IPVS, os cálculos começam a partir da 3° Etapa. 

 

1º Etapa – Cálculo da dose (𝑉): 

a. O usuário deverá selecionar, pelas listas suspensas, a substância 

e a probabilidade de óbitos a serem estudadas (1, 10, 50 ou 

90%); 

b. Por meio dos dados fornecidos pelo usuário, dos parâmetros 

probit (preenchidos automaticamente via banco de dados) e das 

equações ( 6 ) e ( 7 ), calcula-se a dose (𝑉). 

2º Etapa – Cálculo da concentração média (C em ppm): 

a. O usuário deverá fornecer o tempo de exposição de interesse (s); 

b. A partir do tempo de exposição previamente fornecido e da 

equação ( 8 ), calcula-se a concentração.  
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3º Etapa – Conversão da concentração de ppm para kg/m3: 

a. O usuário deverá informar a temperatura (K) e pressão ambiente 

(atm); 

b. Por meio dos dados fornecidos e do peso molecular da 

substância (preenchido automaticamente via banco de dados), 

calcula-se a concentração, em kg/m3, através da equação ( 19 ). 

4º Etapa – Cálculo da isocurva: 

a. O usuário deverá informar uma estimativa da vazão mássica (𝐺 

em kg/s), velocidade do vento (𝑢 em m/s) e altura da fonte em 

relação ao solo (𝐻 em metros); 

b. Por meio da concentração previamente calculada (kg/m3), dos 

dados fornecidos, dos incrementos espaciais contidos no banco 

de dados e das equações soluções ( 20 ), calcula-se as 

isocurvas. 

 

4. RESULTADOS 

 

Nas próximas seções serão apresentados os resultados referentes a 

validação da ferramenta e um estudo de caso.  

 

4.1. VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

 Para validar a ferramenta foram aplicados alguns exercícios resolvidos 

encontrados na literatura (CCPS, 2000). Inicialmente, testou-se a equação do 

probit por meio de um exercício para determinar a probabilidade de óbitos para 

uma exposição de 20 min a uma concentração de 400 ppm de cloro. O passo a 

passo da validação é mostrado a seguir, os campos em “cinza” indicam 

preenchimento manual e os campos em “verde” preenchimento automático. 

 

1º Etapa - Selecionou-se o agente químico “Cloro” pela lista suspensa. 
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2º Etapa - Preencheu-se o tempo de exposição igual a 20 min.  

 

 

 

3º Etapa - Preencheu-se a concentração igual a 400 ppm no campo 

indicado.  

 

 

 

4º Etapa - Obtendo-se o resultado mostrado a seguir, compatível com a 

resposta encontrada pelo CCPS (2000), igual a 69%. 

 

 

 

 Outro teste foi realizando para checar o modelo de dispersão Gaussiano. 

Utilizou-se um exercício que pedia a determinação da concentração, em ppm, 

em um ponto a 500 m de distância de um vazamento contínuo, em área rural, 

com uma taxa igual a 0,1 kg/s de um gás fictício de peso molecular igual a 30. 

Assumiu-se uma temperatura igual a 298 K, pressão igual a 1 atm, classe 

Pasquil-Gifford F e velocidade do vento igual a 2 m/s. O passo a passo da 

validação é mostrado a seguir, os campos em “cinza” indicam preenchimento 

manual e os campos em “verde” preenchimento automático. 
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1º Etapa - Inseriram-se as informações de vazão mássica, temperatura e 

pressão nos campos indicados. 

 

 

 

2º Etapa – Selecionou-se pela lista suspensa a condição de rugosidade da 

superfície especificada pelo exercício. 

 

 

 

3º Etapa – Selecionou-se a classe Pasquill-Gifford F pela lista suspensa. 

 

 

  

4º Etapa – Preencheu-se a velocidade do vento igual a 2 m/s no campo 

indicado. 

 

 

 

5º Etapa – Assumiu-se a altura de liberação igual a zero. 
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6º Etapa – Preencheu-se a distância a favor do vento igual a 500 m, 

assumindo a distância vento cruzado e vertical igual a zero.  

 

 

 

7º Etapa – Por fim preencheu-se o peso molecular do gás.  

 

 

 

8º Etapa – Obtendo-se o resultado mostrado a seguir, compatível com a 

resposta do encontrada pelo CCPS (2000), igual a 95 ppm. 

 

 
 

 A última validação foi em relação a obtenção da isocurva. Essa foi feita 

por meio de um exercício que solicitava a determinação da localização da 

isocurva de uma nuvem, assumindo o pior caso de condições de estabilidade e 

considerando os seguintes dados: 

 

 Taxa mássica de liberação = 50 g/s; 

 Altura da liberação = 0 m; 

 Peso molecular do gás = 30; 

 Temperatura = 298 K; 

 Pressão = 1 atm; 

 Concentração da isocurva = 10 ppm. 

 

 O passo a passo da validação é mostrado a seguir, os campos em 

“cinza” indicam preenchimento manual. 
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1º Etapa - Inseriram-se as informações de vazão mássica, temperatura e 

pressão nos campos indicados. 

 

 

 
2º Etapa - Preencheu-se a velocidade do vento igual a 2 m/s no campo 

indicado. 

 

 

 

3º Etapa - Assumiu-se a altura de liberação igual a zero. 

 

 

 

4º Etapa – Preencheu-se a concentração da isocurva desejada.  

 

 

 

5º Etapa – E, por fim, o peso molecular do gás.  

 

 

 

6º Etapa – Obtendo-se o seguinte resultado apresentado na Figura 6, 

idêntico ao encontrado por CCPS (2000), mostrado posteriormente na 

Figura 7. 
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Figura 6: Resultado encontrado na validação da ferramenta 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 7: Resultado do exercício 2.16 

 

Fonte: CCPS (2000). 

 

4.2. ESTUDO DE CASO 

 

 Com o intuito de avaliar a ferramenta desenvolvida nesse trabalho, 

realizou-se um estudo de caso para comparar os resultados obtidos pela 

planilha com os obtidos pelo software PHASTTM desenvolvido pela DNV, 
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gentilmente cedido pela Braskem para a elaboração desse trabalho. O 

PHASTTM utiliza o Modelo Unificado de Dispersão (UDM)19, que considera 

alterações na densidade da nuvem ao longo da dispersão, fornecendo 

resultados precisos para qualquer tipo de gás.  

 

 O estudo de caso simulado no PHASTTM consistiu em um vazamento de 

etano, a 60°C e 2,2 atm, com taxa mássica de 1,67 kg/s e duração de 10 

minutos. Considerou-se a classe de estabilidade Pasquill-Gifford F, velocidade 

do vento igual a 1,5 m/s, altura da liberação a partir do solo, temperatura 

atmosférica igual a 25°C e temperatura da superfície igual a 30°C. A 

concentração da isocurva desejada foi configurada para 1.000 ppm (TLV-TWA 

definido pela ACGIH para o etano). Como resultado obteve-se um raio de 

alcance de 492,063 m. 

 

 Para simular esse mesmo vazamento na planilha desenvolvida nesse 

trabalho, foram utilizados os seguintes dados: etano como agente químico, 

vazão mássica igual a 1,67 kg/s, temperatura e pressão ambiente igual a 25°C 

e 1 atm, respectivamente; velocidade do vento igual a 1,5 m/s e altura da 

liberação a partir do solo. Como resultado obteve-se um raio de alcance de 

aproximadamente 760 m, essa simulação é mostrada na Figura 8. 

 

 Constatou-se que o raio de alcance simulado pela planilha é 54,4% 

maior que o simulado pelo PHASTTM. Essa diferença pode ser explicada devido 

ao modelo utilizado pelo PHASTTM considerar a expansão atmosférica do gás 

diante da ruptura de uma tubulação ou vaso, o que provoca uma brusca queda 

da temperatura do gás, atingindo valores menores que a temperatura do ar. 

Além disso, o PHASTTM também considera as variações de densidade do gás 

durante a dispersão. O modelo Gaussiano utilizado para o desenvolvimento 

desse trabalho não leva em consideração os pontos aqui mencionados. 

                                                           
19

 UDM - Unified Dispersion Model, em português “Modelo Unificado de Dispersão”. Disponível em: < 
https://www.dnvgl.com/services/hazard-analysis-phast-1675> Acesso em: 10 de jul. 2016. 
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Figura 8. Simulação do vazamento de etano na planilha desenvolvida nesse 
trabalho. 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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5. CONCLUSÃO 

 

As doenças ocupacionais incapacitam e matam muitos trabalhadores, 

por isso geram preocupações em todo o mundo. O uso de estratégias e 

técnicas preventivas aliadas a avanços tecnológicos podem promover 

melhorias nas condições de trabalho, de modo a evitar muitos casos de 

doenças ocupacionais. Nesse contexto, a Higiene Ocupacional tornou-se 

fundamental, pois busca incessantemente prevenir os riscos ocupacionais, a 

fim de promover e preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. 

 

 Como citado anteriormente, a prevenção de acidentes e doenças 

ocupacionais envolve análises criteriosas do ambiente de trabalho, das tarefas 

executas, dos métodos e processos utilizados no empreendimento. Nesse 

caso, é preciso fazer uma boa observação das condições ambientais, 

caracterizar as atividades, realizar entrevistas e pesquisas. Outra etapa 

fundamental para garantir a saúde dos trabalhadores é a de adoção das 

medidas de controle, que podem ser: a substituição do agente tóxico por outro 

menos lesivo, a instalação sistemas de exaustão e ventilação, manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos e processos, informação ao trabalhador 

e o uso de EPI, entre outras. 

 

Desta forma, o desenvolvimento de uma ferramenta que permita prever 

a área afetada por um eventual vazamento de um gás tóxico é um importante 

instrumento para avaliar os potenciais efeitos à saúde do trabalhador de uma 

Indústria Química ou Petroquímica, bem como da população ao redor do 

empreendimento. Conhecer a área afetada ajuda a definir as medidas 

preventivas de controle que podem ser adotadas. 

 

Com base nas informações disponíveis na literatura (CENTER, 2000; 

CROWL; LOUVAR, 2011), verifica-se que a junção do método probit com o 

modelo de dispersão Gaussiano é facilmente informatizada, podendo fornecer 

previsões das concentrações de gases tóxicos e seus efeitos à saúde. O dado 

de saída dessas análises é a identificação do risco às populações que 

eventualmente podem estar dentro do raio de alcance de uma nuvem de gás 
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tóxico, o que fornece subsídios adicionais ao higienista para decidir sobre a 

aceitabilidade de risco e implementação de medidas de controle. Contudo o 

modelo Gaussiano possui limitações quanto ao tipo de flutuabilidade do gás. 

Além disso, esse modelo só é válido para distâncias entre 0,1 e 10 km, e a 

previsão da dispersão considera uma duração da liberação de 10 minutos. 

 

 O estudo de caso com a ferramenta elaborada reproduziu áreas 

afetadas maiores do que a realidade, o que pode ter ocorrido porque o modelo 

de dispersão Gaussiano não fornece resultados precisos para gases com 

flutuação densa. Uma sugestão de melhoria é adaptar a ferramenta para gases 

de flutuabilidade densa e realizar outros estudos de caso com os outros 

agentes químicos apresentados, a fim de verificar as discrepâncias entre os 

resultados. Isso poderia contribuir para a evolução deste estudo, possibilitando 

que seja encontrada uma área afetada mais representativa da realidade. 
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7. ANEXO 

  




