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RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico, o crescimento populacional e a realidade de uma 

civilização globalizada requerem um abastecimento energético intenso e causam 

profundas mazelas do ponto de vista ambiental. O hidrogênio proveniente do biogás 

é tido como um caminho para um futuro mais verde, uma vez que possui eficiência 

energética e, ao contrário de combustíveis tradicionais, provém de uma fonte não 

fóssil. Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da produção desse gás 

através do processo de reforma a vapor do biometano do ponto de vista da segurança, 

fazendo uso da metodologia do estudo de perigos e operabilidade (Hazard and 

Operability – HAZOP), por ser um método robusto e amplamente aplicado de análises 

de perigos. Além disso, visa-se garantir a viabilidade ou não do estudo através do 

cálculo do tempo no qual os investimentos em segurança propostos durante o trabalho 

serão pagos pela venda do hidrogênio produzido.  

 

Palavras-chave: Hidrogênio; Biogás; Aterros Sanitários; HAZOP; Reforma a Vapor. 

 

  



ABSTRACT 

Technological development, population growth and the reality of a globalized 

civilization require an intense energy supply and cause profound problems from an 

environmental point of view. Hydrogen from biogas is seen as a path to a greener 

future, as it is energy efficient and, unlike traditional fuels, comes from a non-fossil 

source. This work aims to analyze the feasibility of producing this gas through the 

process of biomethane's steam reforming from the point of view of safety, making use 

of the hazard and operability study methodology (HAZOP), as it is a robust and widely 

applied method of hazard analysis. In addition, the aim is to guarantee the feasibility 

or not of the study by calculating the time in which the security investments proposed 

during work will be paid for by the sale of the hydrogen produced. 

 

Keywords: Hydrogen; Biogas; Landfill; HAZOP; Steam Reforming. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As alterações no clima, tendo como principal causador a emissão de gases de 

efeito estufa, são foco de debate em comitês de mudanças climáticas da Organização 

das Nações Unidas (ONU) há quase três décadas, tratadas desde a conferência Rio 

92. Em Dezembro de 1997 foi apresentado ao mundo o Protocolo de Kyoto, que 

estabelecia, pela primeira vez, limites de emissões de gases estufa para países 

industrializados, levando em conta diferentes metas para cada Estado (ONU, 2008). 

Em Dezembro de 2015, o comitê de mudanças climáticas se reuniu para 

apresentar um novo compilado de metas: o acordo de Paris. Tal acordo visa fortalecer 

a resposta global à ameaça ao clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e 

dos esforços para erradicar a pobreza (ONU, 2015), mantendo o aumento da 

temperatura média global menor que 2°C acima dos níveis pré-industriais e não 

prejudicando a produção de alimentos.  

Um outro grande desafio da sociedade moderna, relativo à desequilíbrios 

ambientais, é o descarte apropriado de resíduos. De acordo com o relatório What a 

Waste 2.0 do World Bank Group (WBG), são gerados cerca de 2 bilhões de toneladas 

de resíduos sólidos ao ano, dos quais ao menos 33% não são tratados de maneira 

ambientalmente segura (projeção extremamente conservativa, segundo o próprio 

estudo). A ameaça à saúde da população mundial e ao meio-ambiente é crescente 

uma vez que, ainda de acordo com o mesmo estudo, este valor tende a aumentar 70% 

nos próximos 30 anos (WBG, 2018). Vale ressaltar que no ano de 2016 estima-se que 

cerca de 5% da emissão de gases de efeito estufa tenha sido oriunda do 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Neste contexto de problemáticas ambientais intensas e da demanda crescente 

por energia para alimentar o desenvolvimento social e tecnológico, pode-se dizer que 

o uso de combustíveis fósseis como matriz energética vem se tornando insustentável 

ecológica e economicamente. Como consequência, tal matriz será obrigatoriamente 

substituída por fontes de energia mais seguras e limpas, sendo o hidrogênio 

amplamente considerado como a mais promissora das várias tecnologias que 

poderiam ser implantadas em larga escala no futuro próximo (UNEP, 2006). 

Segundo Vladimir Molkov, no livro Fundamentals of Hydrogen Safety 

Engeneering I (2015), o hidrogênio abre caminhos para a possibilidade de uma 
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economia de baixa pegada de carbono e possibilita a autonomia energética de 

entidades e até mesmo nações. Quanto ao impacto ambiental, pode-se afirmar que a 

obtenção de hidrogênio a partir do biogás obtido em aterros sanitários possui uma 

contribuição ínfima para o desequilíbrio climático por ser obtido pela decomposição 

da matéria orgânica, que por sua vez já faz parte do ciclo do carbono.  

Embora o hidrogênio forneça mais energia por unidade de massa do que os 

combustíveis convencionais (YOUSEF, 2013), sua produção e utilização são postas 

em xeque por possuírem desvantagens no que tange à segurança. Isto porque este 

gás possui ampla faixa de limites de explosividade e, tal como o metano (um dos 

componentes do biogás), é caracterizado por seu baixo ponto de fulgor e baixíssimos 

pontos de ebulição, sendo portanto uma substância altamente inflamável segundo a 

norma P4.261 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2011). 

Além disso, como características físicas vale dizer que este é inodoro e, quando 

ignizado, produz uma chama incolor, dificilmente reconhecida a olho nu.  

Assim é possível compreender o motivo do crescente interesse pelo uso deste 

combustível, devido ao potencial energético e econômico da indústria do hidrogênio 

aqui elucidado. Entretanto faz-se necessário mitigar os riscos existentes em sua 

produção, armazenamento e utilização, sendo para isso amplamente aplicadas na 

indústria metodologias de análises de perigo de processo como ferramentas de 

incremento de segurança, podendo-se dizer que dentre elas a que mais se destaca é 

o Hazards and Operability Studies (HAZOP).  

Devido a sua abordagem, através da divisão da planta química em pequenos 

nós a serem analisados, este estudo possui grande capacidade de identificar 

problemas de segurança e de operação, reconhecendo suas causas, consequências 

e salvaguardas e propondo sugestões de melhoria necessárias para reduzir a 

probabilidade e a frequência de ocorrência de possíveis desvios, diminuindo assim os 

riscos agregados à operação. 
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1.1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Este projeto de conclusão de curso tem como objetivo realizar uma análise 

qualitativa de segurança da instalação de uma planta de reforma de metano obtido a 

partir da purificação do biogás, em aterros sanitários, para a produção de hidrogênio. 

Tal estudo será executado através da metodologia de HAZOP a fim de propor 

soluções para os desvios de segurança possivelmente encontrados ao longo do 

trabalho. Em seguida a viabilidade do projeto, após o custo agregado pelas 

salvaguardas adicionadas, será verificada. 

O esforço desprendido para realização desta análise se justifica através do 

potencial de produção energética deste método. A economia de baixa pegada de 

carbono, em substituição aos combustíveis fósseis, é tratada por Molkov (2015, p. 9), 

como tendo o hidrogênio como um “vetor inevitável nas próximas décadas”. Isto 

porque esses, além de possuírem reservas finitas - o que desenvolve temores e 

tensões geopolíticas mediante a possibilidade de seu esgotamento -, também 

produzem impactos socioambientais negativos tais como a poluição ambiental e 

mudanças climáticas. 

A relação entre o crescente interesse pela indústria do hidrogênio e os perigos 

associados a tal produção (consideráveis frente à métodos de produção de energia 

mais estabelecidos tal qual a queima de combustíveis fósseis, que data da primeira 

revolução industrial), torna urgente a produção massiva de estudos voltados para os 

aspectos de segurança deste processo. Isto porque a manipulação do hidrogênio, sem 

as devidas medidas mitigativas, é altamente insegura devido à suas características 

físico-químicas. 
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2. UM ESTUDO DE SEGURANÇA DE PROCESSOS 

 

Esta seção do presente trabalho visa possibilitar o desenvolvimento de um 

pensamento crítico acerca a responsabilidade dos profissionais, corporações e 

Estados quanto a segurança de processos químicos e a compreensão dos impactos 

negativos produzidos por acidentes e incidentes industriais. Além disso, serão 

abordadas as melhorias do ponto de vista da governança e regulamentação que se 

originaram após grandes acidentes, bem como estatísticas governamentais que 

descrevem com clareza os efeitos das práticas de segurança atualmente aplicadas 

por indústrias. 

Para compreensão de quais os efeitos possíveis de se originar de acidentes de 

processos químicos, serão apresentadas definições de incêndios, nuvem tóxicas e 

explosões, ficando assim bastante clara a importância da análise de perigos na 

prevenção de incidentes. O tópico 2.6 aborda as diferentes metodologias amplamente 

utilizadas para o desenvolvimento de tais análises. 

 

2.1. DEFINIÇÃO DE ACIDENTES  

 

Para compreender de maneira proveitosa este estudo, é importante explicar ao 

leitor o que é acidente e qual sua relevância para a indústria. Embora muitos 

dicionários definam acidentes coloquialmente como eventos não planejados, esta 

descrição tona-se muito ampla e pouco útil para estudos no campo dos acidentes 

industriais.  

Buscando-se um embasamento teórico, segundo artigo 19 da Lei Nº 8.231, de 

24 de Julho de 1991:  

 
 

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de 
empresa ou de empregador doméstico (...) provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1991). 

 
 

O entendimento supracitado de acidente é útil do ponto de vista de proteção do 

trabalhador, equiparando acidente de trabalho a doenças do trabalho, doenças 
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profissionais, ou acidentes de trajeto. Porém, tal como o que traz o dicionário, ele não 

é inteiramente válido se mostrando, por sua vez, muito restritivo. Isto porque o 

entendimento legal desconsidera a possibilidade da ocorrência de outras perdas 

geradas por um acidente como danos à propriedade, redução da produção ou da 

qualidade do produto, ou até mesmo poluição e contaminação do ecossistema local.  

Portanto, ao estudar-se este tema com o intuito de aprender com experiências 

passadas e evitar que incidentes ocorram, nota-se que a definição da lei trabalhista 

se faz muito limitada (MATTOS, 2011).   

Para atingir os fins deste trabalho, é importante fazer mão da definição científica 

que trata acidente como sendo “o resultado de todo um processo de desestruturação 

na lógica do sistema de trabalho que, nessa ocasião, mostra suas insuficiências ao 

nível de projeto, de organização e de modus operandi” (VIDAL, 1989 apud MATTOS, 

2011, p. 4). Desta forma, insere-se ao contexto uma possibilidade de atuação direta 

sobre a causa dos acidentes, permitindo que haja sua prevenção na fase de 

planejamento. 

A fim de deixar clara e completa a definição de acidente neste estudo – sem 

prejuízo à todas as linhas de raciocínio aqui mostradas – fazendo-o de uma maneira 

direta e sucinta, mostra-se bastante eficaz a definição que segue abaixo, muito 

comumente usada (RAUSAND; HAUGEN, 2020). 

 

• Acidente: Um evento inesperado que resulta em fatalidades, ferimentos 

ou danos à saúde, à propriedade ou ao meio-ambiente. 

• Incidente: Um evento inesperado que, mesmo não tendo causado 

danos, possuiu o potencial de provocar fatalidades, ferimentos ou danos 

à saúde, à propriedade ou ao meio-ambiente. 

 

Assim, o acidente de trabalho é um espectro amplo de eventos que pode 

compreender desde um escorregão em uma poça de água que acarrete escoriações, 

até uma grande explosão de uma planta química capaz de gerar milhares de mortes.  

Por sua vez, como exemplo de incidente, pode-se citar uma ferramenta que 

venha a cair de uma certa altura, que seria capaz de ferir alguém, mas que tenha 

atingido o solo e não uma pessoa, ou ainda a abertura de uma válvula de alívio de 
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pressão que esteja mal posicionada e que, caso ocorresse em outro momento, 

poderia atingir um operador da fábrica com o produto liberado. 

Tanto acidentes quanto incidentes devem ser reportados para que um 

aprendizado seja gerado. Assim se torna possível obter soluções para que estes 

eventos venham a ser neutralizados, ou que tenham suas frequências de recorrência 

minimizadas - uma vez que não existe forma de se reduzir a zero o risco de uma 

atividade (MATTOS, 2011). É neste contexto que este capítulo aborda os acidentes 

históricos descritos seguir, a fim de que o leitor possa compreender com exemplos 

práticos a necessidade da prevenção de acidentes industriais. 

 

2.2. ACIDENTES INDUSTRIAIS HISTÓRICOS 

 

O conceito de segurança do processo e sua disseminação global se deve aos 

grandes acidentes que ocorreram entre os anos 60 e 90 do último século. Eles 

ocorreram devido ao rápido e desordenado desenvolvimento industrial dado devido 

ao aumento acelerado das demandas sociais por energia, produtos químicos, 

comodities e alimentos no último século (KHAN et al., 2015). 

Segundo Mihailidou et al. (2012), entre os anos de 1917 e 2011 ocorreram 

cerca de 319 acidentes industriais amplificados. Tais acidentes, conhecidos como 

Majors devido ao seu grau, são aqueles que respeitam um dos seguintes critérios (não 

necessariamente se limitando a eles):  

• Acarretaram um número de fatalidades igual ou superior à 25 vítimas; 

• Feriram 125 pessoas ou mais; 

• Foram responsáveis pela evacuação de mais de 10.000 pessoas; 

• Deixaram 10.000 pessoas ou mais sem acesso à água potável; 

• Produziram custos superiores a 10 milhões de dólares. 

Dentre os eventos citados acima pode-se destacar os acidentes indicados na 

Tabela 1, seja por seu número de vítimas ou custo despendido devido à danos à 

propriedade e pagamentos de indenização, dentre outros fatores. 
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 Tabela 1 - Descrição de grandes acidentes do último século 

Ano Acidente 
Número 

de feridos 

Número 

de mortos 

C
e

n
á

ri
o
 1

 

Produto 
Custo 

M.U$ 
Referência 

1974 
Flixborough, 

Reino Unido 
36 89 E Ciclo hexano 150 Hackitt (2010) 

1976 Seveso, Itália 200 - T Dioxina 48 
Eskenazi et al. 

(2018) 

1984 Bohpal, Índia 500.000 20.000 T Metil Cianato 461 Broughton (2005) 

1988 
Piper Alpha, 

Reino Unido 
- 165 E Gasolina 1399 

United Kingdom 

Department of 

Energy (1990) 

Notas: 

1. T – Dispersão de nuvem tóxica 

E – Explosão 

 

Fonte: Adaptado de Mihailidou et al. (2012) 

 

 

Para melhor compreensão do leitor acerca dos impactos gerados por este tipo 

de acidente e do quão catastrófica pode ser a consequência da ausência da 

segurança de processos na fase de planejamento de uma indústria, foi adicionada ao 

item 2.2.1 deste estudo uma descrição detalhada do acidente químico com maior 

número de vítimas da história da humanidade. 

 

2.2.1. Bhopal – Índia 

 

Segundo Flynn e Theodore (2002) o acidente aqui estudado foi o pior já 

protagonizado pela indústria química. Ele se passou em 3 de dezembro de 1984, na 

cidade de Bhopal, na Índia, quando – devido à um vazamento de metil isocianato 

(C2H3NO) – mais de 2.500 pessoas foram mortas e cerca de 20.000 ficaram feridas. 

A Union Carbide Corporation (UCC) companhia então responsável pela planta, que 

desde 2001 pertence ao grupo The Dow Chemical Company, atribuiu a causa deste 

desastroso evento à uma “combinação única de eventos não usuais”. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39136383_Brenda_Eskenazi?_sg%5B0%5D=ws1ktSGfxlXE5SmuZoUfY17Rw68VKa6yZe7mJldGEn6Q2rVf8sAY1RSKaSassFm4TFOjxA0.6_q3bFZHkPH0B_UGgMUeBz3aHayeGatQVc2W310rPwV-9xYLuut9Cx0yJuWrsLiTA3dRh0ZxGOw6YUoIFgOluA&_sg%5B1%5D=8TaFKrH1v-B2psCmgTz6S7EVQnKuwNbQU9MHtBhDOXF12-vaRNJb6TogNUOlyFzEyHa1K1E.5WvMhnf2kGg9H_Z1asj4PVAg6lSXnDEv0Neows_YmHRmFZ2mpFRHh9YITi6SqY0mfakCaxmeu4qziCB8kZasgA
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Ora, embora esta conclusão possa parecer bastante vaga para o leitor, é 

importante ressaltar que, ao se analisar a causa raiz de um incidente, é bastante 

comum chegar-se à conclusão de que este não foi provocado por uma, mas sim por 

várias falhas consecutivas no processo executado. Portanto o caso do acidente de 

Bhopal não foi exceção à regra. 

O metil isocianato (ou MIC) é um composto orgânico volátil que estava sendo 

utilizado na fábrica como intermediário na fabricação do Carbaril, que no ano de 2002 

representava cerca de 3% dos pesticidas utilizados globalmente. Segundo a ficha de 

informações de segurança para produtos (FISPQ) fornecida pelo National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH, 2019), além de ser altamente inflamável 

(flash point de -7,22ºC), ter ampla faixa de limites de explosividade (5,3% - 26%) e 

reagir violentamente sob condições elevadas de temperatura e pressão, o isocianato 

de metila é também bastante tóxico.  

Ainda segundo o Guia de Bolso de Perigos Químicos da NIOSH, a exposição 

ao MIC pode atacar o sistema respiratório, pele e olhos. Tal produto é capaz de gerar 

sequelas aos pulmões e vias aéreas, causar dano permanente à visão, provocar 

sequelas como esterilidade, abortos, ou nascimentos de crianças com disfunções e 

até levar à morte – normalmente atribuída às doenças respiratórias. Devido a esses 

fatores o seu IDHL (concentração na qual a substância torna-se imediatamente nociva 

à vida e à saúde) é de apenas 0,12 ppm, enquanto o seu TWA (concentração limite à 

qual um trabalhador pode ser exposto durante sua jornada de oito horas de trabalho) 

é igual à 0,02 ppm. 

De acordo com a UCC, a batelada de metil isocianato presente no tanque 

durante o acidente continha uma quantidade de clorofórmio (CHCl3) maior do que a 

especificação do produto permite, a reação de ambos os compostos orgânicos gerou 

uma polimerização violenta do MIC. Embora esta possa, à primeira vista, parecer a 

grande causa do acidente, tal reação não teria sido possível sem a presença de água 

no tanque. Isto porque, a água, junto ao metil isocianato, provoca uma reação 

exotérmica, aumentando assim a temperatura do tanque e acarretando a interação 

com o clorofórmio (FLYNN; THEODORE, 2002).  

Dada a periculosidade do reagente manipulado, é de se esperar que a planta 

química possuísse instrumentos e controles de segurança robustos, projetados para 

evitar eventos como o que ocorreu em Bhopal. E de fato, os tanques que continham 

https://www.cdc.gov/niosh/index.htm
https://www.cdc.gov/niosh/index.htm
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o MIC eram equipados com três dispositivos de segurança que estão descritos abaixo 

e representados no diagrama de processo apresentado na figura 1. 

 

• Uma válvula de alívio de pressão equipada com um disco de ruptura que 

se romperia caso a pressão interna do tanque atingisse 40 psi; 

• Um Scrubber – torre lavadora de gases que, por meio de uma solução 

de soda cáustica (NaOH) gotejada em seu interior, decomporia o MIC 

que pudesse ser liberado pela válvula de segurança supracitada; 

• Uma torre Flare, projetada para incinerar qualquer gás que não 

houvesse sido neutralizado no Scrubber. 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de processo dos tanques de metil isocianato da 

unidade de pesticidas da UCC em Bhopal - Índia 

Fonte: Adaptado de Flynn, Theodore (2002) 
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De acordo com Flynn e Theodore (2020) no dia do acidente, o operador da 

planta notou que a pressão do tanque de MIC aumentou de 2 para 30 psi e, em poucos 

minutos, atingiu a pressão manométrica máxima de operação (de 55 psi). Neste 

momento o tanque estava quente e sua estrutura estava prestes a colapsar. A válvula 

de segurança estava produzindo sons que indicavam o fluxo de gás através dela, após 

o disco de ruptura se acionar. 

O flare, que deveria ser utilizado para incinerar o isocianato de metila liberado, 

estava desativado para manutenção. Devido a isto, o operador pôde acionar apenas 

o lavador de gases, cujo medidor de fluxo da solução de soda cáustica não 

apresentava indicação.  Entretanto, contradizendo esta leitura, na manhã seguinte ao 

acidente, chegou-se à conclusão de que o lavador de gases operou normalmente, 

devido à temperatura elevada na qual se apresentava sua solução neutralizante. Após 

uma breve limpeza do medidor de fluxo, este voltou a operar normalmente, indicando 

ausência ou desleixo dos procedimentos de manutenção da unidade. 

Mesmo estando o lavador em operação, isto não foi o suficiente para impedir 

que o produto fosse liberado para a atmosfera e, após 45 minutos de funcionamento 

do scrubber, cerca de 42 toneladas do composto tóxico foram liberadas para a 

atmosfera. Além disso, houve a identificação de falha no procedimento operacional, 

visto que durante a investigação do incidente, foi constatado que a concentração da 

solução de soda cáustica não era medida desde outubro, demonstrando novamente 

a precariedade na manutenção da fábrica (FLYNN; THEODORE, 2002). 

Mediante todas estas informações torna-se evidente que a unidade não estava 

preparada para uma emergência como a que sucedeu. Entretanto, após a 

investigação do acidente foi descoberto que a sua causa raiz foi sabotagem. Um 

funcionário havia removido um manômetro do tanque e, através do orifício, com o 

auxílio de uma mangueira, adicionou água ao tanque, fazendo com que uma cadeia 

de reações químicas acarretasse o aumento da temperatura e pressão do tanque, 

causando o desastre.  

As evidências desta conclusão apresentadas pela empresa foram o 

testemunho de um funcionário que notou a ausência de um manômetro no tanque na 

manhã anterior ao incidente e a menção de vários funcionários de que a água teria 

sido inserida intencionalmente no tanque.  
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Este acidente indica que, sempre que possível, a indústria deve buscar utilizar 

produtos menos perigosos em sua operação, pois, mesmo que equipada com 

salvaguardas, é possível que estas se provem ineficazes. Além disso ferramentas de 

segurança como análises quantitativas e qualitativas de risco de projeto, planos de 

atendimento a emergências, auditorias de conformidades, manutenção adequada da 

unidade e o treinamento apropriado de funcionários são indispensáveis para uma 

operação responsável, podendo vir a salvar milhares de vidas.    

 

2.2.2. Respostas Proativas de Prevenção de Acidentes no Âmbito Mundial 

 

É neste contexto de grandes desastres industriais que começam a se formar 

organizações e institutos de pesquisa voltados para a compilação e disseminação de 

conhecimentos adquiridos através dos acidentes ocorridos (KHAN et al., 2015). 

Dentre estes vale salientar as seguintes organizações: 

• Center of Chemical Process Safety (CCPS) – Fundado em 1985, apenas 

um ano após o acidente de Bhopal, pela associação norte americana de 

engenheiros químicos a fim de desenvolver normas, procedimentos e 

metodologias para práticas seguras de processos químicos; 

• Health and Safety Executive (HSE) – Organização da Inglaterra, que teve 

início em 1975, um ano após o acidente de Flixborought, focando no 

estabelecimento de legislações de segurança e saúde que reforçassem o 

reconhecimento de perigos associados ao ambiente de trabalho; 

• European Process Safety Center (EPSC) – Fundado em 1992, pela 

Federação Europeia de Engenheiros Químicos, com o objetivo de 

promover melhores práticas de segurança de processos por toda a Europa; 

• Center for Pollution Control and Energy Technology (CPCET) – 

Estabelecido em 1994, na Universidade de Pondicherry, na Índia, para 

trabalhar com segurança de processos e gerenciamento de riscos.  

Em concomitância a estes centros de pesquisa e divulgação científica, 

responsáveis por estabelecer bases eficazes para a segurança de processos, a 

criação de leis mais rígidas também foi uma ferramenta de resposta aos acidentes 
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industriais ocorridos no último século. Por exemplo, após o acidente de Seveso (Itália) 

foi criada a Seveso Directive, em 1982, pela Comissão Européia, como uma reação 

ao acidente que ocorrera seis anos antes. 

Esta iniciativa posteriormente foi substituída pela Seveso II Directive, em 1996, 

ao se adotar o Control of Major Hazards (COMAH), aprovado em 1984 no Reino 

Unido. Já nos Estados Unidos, acidentes que ocorreram entre os anos 70 e 90, 

motivaram a fundação da Occupational Health and Safety Administration (OSHA), 

agência regulamentadora subjacente ao ministério do trabalho, que introduz normas 

de segurança do trabalho. Um outro exemplo que pode ser citado é a Canadian 

Chemical Producers Association (CCPA) que, após a tragédia de Bhopal, emitiu a 

iniciativa “Cuidado Responsável”, fomentando a revisão de práticas de segurança pré-

existentes na indústria química canadense, de forma a identificar e reportar erros e 

pontos fracos relevantes neste quesito (KHAN et al., 2015). 

Outras iniciativas em segurança foram se formando, como o desenvolvimento 

de políticas, procedimentos, métodos, guidelines e metodologias de análises de 

riscos, auditorias e identificação de perigos. Como resultado destes esforços existe a 

certeza de que vidas vem sendo salvas diariamente e ambientes de trabalho vem se 

tornando locais de fomento de valorização da segurança. 

 

2.3. PANORAMA DA SEGURANÇA INDUSTRIAL MODERNA  

 

A indústria química atual é aparamentada com salvaguardas capazes de 

garantir a saúde do trabalhador e a qualidade do produto, visando evitar quaisquer 

tipos de desvios do processo. Estas podem compreender desde equipamentos de 

controle e instrumentação instalados na fábrica até checklists, procedimentos 

operacionais ou treinamentos dos operadores e funcionários da empresa. 

Quanto mais robusta é a cultura de segurança de dada corporação, menos 

suscetível ela está às falhas capazes de causar acidentes e incidentes. Isso faz com 

que o número de óbitos no setor industrial no ano de 2018, tenha representado apenas  

7% do total de fatalidades relativas à acidentes e doenças ocupacionais registrados 

nos Estados Unidos da América (EUA), conforme mostra a tabela 2 (CFOI, 2019).  
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Tabela 2 - Número de lesões ou doenças ocupacionais fatais devido à exposições à 

diferentes eventos em Indústrias dos Estados Unidos da América em 2018 

Exposição do 

trabalhador(1) 

Código 

do 

Evento(1) 

Número de 

Fatalidades 

Total 

Número de 

Fatalidades na 

Indústria 

Percentual de 

Fatalidades na 

Indústria 

Total (2) – 5.250 343 7% 

Violência e outras lesões 

causados por animais ou 

pessoas 

1 828 40 5% 

Incidentes de trajeto 2 2.080 83 4% 

Incêndios e explosões 3 115 16 14% 

Tropeços, escorregões e 

quedas 
4 791 46 6% 

Exposição à substâncias 

ou ambientes prejudiciais 

à saúde 

5 621 50 8% 

Contato com objetos e 

equipamentos 
6 786 106 13% 

Esforço excessivo e 

reação corporal 
 

7 23 – 0% 

Notas: (1) Baseado no sistema BLS de Classificação de Ferimentos e Doenças Ocupacionais 

(OIICS) 2.01 implementado para dados reportados após o ano de 2011. 

(2) O total das categorias podem incluir subcategorias não mostradas separadamente, causando 

uma diferença entre ele e o somatório das mesmas. Os traços indicam que não há dados relatados 

ou que não atendem aos critérios de publicação. As contagens de lesões fatais do CFOI excluem 

mortes relacionadas a doenças, a menos que tenham sido precipitadas por um evento de lesão. 

Fonte: Adaptado de CEFOI (2019) 
 

Além disso, ainda utilizando-se a indústria norte americana como exemplo, 

pode-se perceber que, estatisticamente, o trabalho em indústrias é bastante seguro 

quando comparadas as taxas de acidentes fatais de trabalho por 100.000 

trabalhadores. Neste quesito, o trabalho em fábricas no ano de 2018, ficou atrás 

apenas daquele realizado em áreas de administração governamental, comércio e 

varejo, empatando com atividades de hotelaria, como pode ser visto na tabela 3.  
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Tabela 3 – Estatísticas de acidentes de trabalhos fatais por setor de atividade 

econômica no ano de 2018 nos Estados Unidos 

Setor de Atividade Econômica (1) 

Número 

total de 

fatalidades 

(2) 

Taxa de acidente de 

trabalho fatal (por 100.000 

trabalhadores em tempo 

integral) 

Construções 1008 9.5 

Transporte e armazenagem 874 14 

Serviços 585 3.3 

Agricultura, Pescaria, Caça e Florestal 574 23.4 

Administração Governamental 471 1.8 

Indústrias 343 2.2 

Comércio e Varejo 274 1.9 

Hotelaria 253 2.2 

Atacado 202 5.3 

Outros serviços 195 2.6 

Notas: (1) Baseado no sistema BLS de Classificação de Ferimentos e Doenças Ocupacionais (OIICS) 

2.01 implementado para dados reportados após o ano de 2011. 

(2) As contagens de lesões fatais do CFOI excluem mortes relacionadas a doenças, a menos que 

tenham sido precipitadas por um evento de lesão. 

Fonte: Adaptado de CFOI (2019) 

No Brasil, por sua vez, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social 

(AEPS) de 2018, do Ministério da Economia, o número de acidentes de trabalho na 

indústria de transformação representou cerca de 26% do total de acidentes de 

trabalho registrados pelo estudo nos anos de 2016, 2017 e 2018. Estes dados 

constam na tabela 4, trazendo não só o total de acidentes de trabalho por segmento 

econômico como também a quantidade deles que foi registrada através de 

Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e a dos que não foram. 

Vale ressaltar que a categoria “Indústria de Transformação”, objeto de estudo 

deste trabalho, engloba as indústrias de:  Produtos alimentícios e bebidas; Produtos 

têxteis e artigos de vestuário; Fabricação de papel e celulose; Petróleo, 

biocombustíveis e coque; Produtos químicos; Artigos de borracha e material plástico; 

Produtos minerais não metálicos; Metalurgia; Fabricação de produtos de metal; 

Fabricação de equipamentos eletrônicos e ópticos; Fabricação de máquinas e 
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equipamentos; Fabricação de veículos e equipamentos de transportes; e outras 

indústrias de transformação.  

Tabela 4 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

segundo o Setor de Atividade Econômica - 2016/2018 

Setor de 

atividade 

econômica (1) 

ano 

Quantidade de acidentes do trabalho 

Total 

Com CAT Registrada 
Sem CAT 

Registrada Total 
Motivo 

Típico Trajeto Doença do 
Trabalho 

Total 2016 585.626 478.039 355.560 108.552 13.927 107.587 

2017 557.626 453.839 341.700 101.156 10.983 103.787 

2018 576.951 477.415 360.320 107.708 9.387 99.536 

Agropecuária 2016 16.681 15.484 13.774 1.596 114 1.197 

2017 16.651 15.452 13.799 1.535 118 1.199 

2018 16.713 15.664 14.082 1.476 106 1.049 

Indústria 

Extrativa 

2016 4.235 3.860 3.261 465 134 375 

2017 3.772 3.415 2.777 398 240 357 

2018 3.919 3.536 3.013 428 95 383 

Indústria de 

transformação 

2016 151.386 132.948 106.968 21.020 4.960 18.438 

2017 142.773 125.484 102.166 19.521 3.797 17.289 

2018 149.893 133.325 109.131 20.896 3.298 16.568 

Construção 2016 37.159 31.399 25.622 5.346 431 5.760 

2017 30.324 25.640 20.895 4.399 346 4.684 

2018 29.612 25.750 21.032 4.423 295 3.862 

Serviços de 

utilidade pública 

  

2016 14.704 13.295 10.918 2.138 239 1.409 

2017 14.750 13.356 11.031 2.098 227 1.394 

2018 15.808 14.493 12.026 2.319 148 1.315 

Serviços 2016 312.398 278.057 192.453 77.601 8.003 34.341 

2017 302.063 267.630 188.489 72.906 6.235 34.433 

2018 313.781 281.619 198.333 77.868 5.418 32.162 

Ignorado 2016 49.063 2.996 2.564 386 46 46.067 

2017 47.293 2.862 2.543 299 20 44.431 

2018 47.225 3.028 2.703 298 27 44.197 

Nota:  

(1) Baseado no sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0. 

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (2018) 
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Para ter uma visão mais crítica do cenário apresentado é importante levar em 

conta o número de trabalhadores de cada setor exibido na tabela 5, tendo sido estes 

dados obtidos através do Ministério do Trabalho, no Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (CADASTRO, 2018). Com tais informações calculou-se então a 

taxa de acidentes de trabalho por cada cem trabalhadores, apresentada na tabela 6. 

 

Tabela 5 – Quantidade média anual de trabalhadores celetistas por setor de 

atividade econômica nos anos de 2016, 2017 e 2018 

Setor de atividade econômica 
Média anual de trabalhadores celetistas1 

2018 2017 2016 

Extração mineral 190.434 193.062 201.494 

Administração Pública 781.914 787.733 796.468 

Serviços Industrial de Utilidade Pública 407.774 407.816 415.431 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 1.596.384 1.595.625 1.589.204 

Construção 2.048.350 2.087.510 2.344.441 

Indústria de transformação 7.264.319 7.247.990 7.402.843 

Comércio 8.959.202 8.906.761 8.987.705 

Serviços 17.021.424 16.811.390 17.031.073 

Total 38.269.802 38.037.887 38.768.659 

Nota: 

(1) A média anual de trabalhadores celetistas de cada setor da indústria foi feita somando-se 

mês a mês a quantidade de trabalhadores deste setor apresentada pelo CGED e dividindo 

o resultado por 12.  

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (2018) 

 

 

Tabela 6 – Taxa de acidentes para cada centena de trabalhadores dos setores de 

atividade econômica nos anos de 2016, 2017 e 2018. 

Setor de atividade econômica 

Taxa de Acidentes / 100 Trabalhadores 

2018 2017 2016 

Extração mineral 2,058 1,954 2,102 

Serviços industrial de utilidade pública 3,877 3,617 3,539 
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Setor de atividade econômica 

Taxa de Acidentes / 100 Trabalhadores 

2018 2017 2016 

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 1,047 1,044 1,050 

Construção 1,446 1,453 1,585 

Indústria de transformação 2,063 1,970 2,045 

Serviços (1) 1,172 1,140 1,165 

Total 1,508 1,466 1,511 

Nota: 

(1) O número total de funcionários do setor de serviços foi considerado como o somatório do 

setor de serviços, comércio e administração pública, apresentados na tabela 2.5. Isto 

porque os acidentes relativos às atividades de comércio e administração pública são 

contados como a serviços nos dados de acidentes da tabela 2.4, que foi baseado no 

sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0. 

Fonte: Adaptado de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (2018) 

 

Os dados representados na tabela acima, podem ser mais facilmente 

compreendidos quando expostos graficamente na figura 2. Neste gráfico pode-se 

perceber que, nos três anos estudados, o impacto dos diferentes setores econômicos 

sobre a taxa de acidentes de trabalho no Brasil teve uma variação muito pequena ano 

a ano, não apresentando acréscimo ou diminuição significativos. Além disso, vê-se 

também que a indústria de transformação no Brasil, ficou em segundo lugar dentre as 

atividades com maior número de acidentes por centena de trabalhador nos 3 anos 

estudados, estando quase empatada com o terceiro lugar no ranking, o de extração 

mineral. 
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 Figura 2 – Evolução do número de acidentes de trabalho por trabalhador em 

cada setor de atividade econômica em 2016, 2017 e 2018 

Fonte: Adaptado de Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (2018) 

 

A fim de se comparar os dados dos dois países trazidos neste capítulo, utilizou-

se o AEPS de 2017, por falta de dados de taxa de mortalidade no anuário de 2018, 

de forma a calcular-se um resultado aproximado do número de óbitos de cada setor 

neste ano. Estes valores, encontrados na tabela 7 e na figura 3, foram trabalhados 

utilizando-se a taxa de mortalidade e número de vínculos por setor de atividade 

econômica.  

Sabendo-se que “a Taxa de Mortalidade é aquela que mede a relação entre o 

número total de óbitos decorrentes dos acidentes do trabalho verificados no ano e a 

população exposta ao risco de se acidentar” (ANUÁRIO, 2017, p. 666). Sendo, o 

número de vínculos igual ao de profissionais envolvidos em dado setor de atividade 

econômica. Pode-se calculá-la pela seguinte fórmula: 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑎𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑜 𝑎𝑛𝑜
 x 100.000 
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Tabela 7 – Taxa de mortalidade decorrente de acidentes de trabalho por setor 

de atividade econômica no Brasil no ano de 2017. 

Setor de atividade 

econômica (1) 

Número de óbitos 

decorrentes de 

acidentes de 

trabalho (2) 

Número médio 

de vínculos (3) 

Taxa de mortalidade 

por 100.000 

trabalhadores em 

tempo integral (4) 

Agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e 

aquicultura 

162 1.595.625 10,15 

Indústrias extrativas 24 193.062 12,43 

Indústria de transformação 442 7.247.990 6,10 

Construção 233 2.087.510 11,16 

Serviços de utilidade pública 54 407.816 13,24 

Serviços 1210 26.505.884 4,57 

Notas: 

(1) Baseado no sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0. 

(2) Somatório do número de obtidos das sub do INFOLOGO AEPS, 2018. 

(3) Para o número de vínculos de cada setor de atividade econômica, foram utilizados os dados 

de 2017 do CGED, encontrados na tabela 2.5, e não o somatório dos vínculos de cada atividade 

econômica fornecido pelo AEAT. Tal decisão foi tomada a fim de manter a consistência do estudo. 

(4) Calculada através da fórmula supracitada. 

Fonte: Adaptado de INFOLOGO AEPS (2018) 
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Figura 3 - Gráfico comparativo das taxas de mortalidade por 100.000 trabalhadores 

de cada setor de atividade econômica no Brasil em 2017 

Fonte: Adaptado de INFOLOGO AEPS, 2018 

 

Este estudo indica que, no Brasil, embora o trabalho na indústria envolva um 

elevado grau de perigos específicos – devido ao manuseio de maquinário pesado, 

substâncias nocivas à saúde, superfícies com temperaturas extremas ou 

equipamentos pressurizados – e, mesmo que este possua o segundo maior número 

de acidentes de trabalho por trabalhador dentre todos os setores industriais, quando 

se trata de número de óbitos o trabalho na indústria, tal setor demonstra ser um dos 

mais seguros.  

A taxa de mortalidade de profissionais da indústria de transformação é a 

segunda menor do país, perdendo apenas para a de serviços, contrariando assim o 

entendimento popular de que o trabalho na indústria é um muito arriscado. Isso se 

deve ao grande controle que as instituições tendem a manter sobre os processos, 

seguindo normas rígidas e mantendo constante vigilância e aprimoramento contínuo, 

quando comparados aos outros setores de atividades. 

Porém, é possível notar que enquanto no Brasil morrem aproximadamente 6 a 

cada 100.000 trabalhadores da indústria em 2017, nos Estados Unidos esta taxa é 
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duas vezes e meia menor (2,2 óbitos a cada 100.000 funcionários). Este é um cenário 

comum quando se compara países “em desenvolvimento” e países “desenvolvidos”. 

Embora países considerados desenvolvidos tenham sido palco de um número 

muito maior de acidentes de trabalho do que os países em desenvolvimento, a 

quantidade de vítimas fatais nestes é consideravelmente maior.  

Segundo Mihailidou et al. (2012), dos 319 acidentes considerados de grande 

impacto que aconteceram entre os anos de 1917 e 2011, 227 se deram em países 

desenvolvidos (71% dos casos). Entretanto tais Estados apresentam uma média de 

14 fatalidades por acidente contra a de 254 mortes por evento em países em 

desenvolvimento – quando se exclui a tragédia de Bhopal, tal número cai para 47. 

Ainda segundo o autor, estas estatísticas se devem às leis mais rígidas que os países 

desenvolvidos possuem, além de sua melhor infraestrutura e planos de contingência 

mais robustos.  

 

2.4. SEGURAÇA DE PROCESSOS NO BRASIL 

 

As estatísticas e conclusões apresentadas no item anterior deste capítulo, 

carregam em si uma descrição detalhada das condições nas quais a indústria 

brasileira se apresenta frente ao cenário mundial. Este item, por sua vez é dedicado 

a inserir contexto aos números já vistos. 

No Brasil, tal qual outros países em industrialização como Índia e México, o 

desenvolvimento industrial se deu de forma intensa entre as décadas de 60 e 80. 

Neste período o país estava sob ditadura militar. Devido à dívida externa exorbitante 

que o Estado então possuía, o processo de desenvolvimento industrial recebeu muita 

influência de empresas multinacionais, ocorrendo de forma rápida e desordenada, 

podendo ser assim descrito devido à fatores socioeconômicos como alta concentração 

de capital, exploração intensa da mão-de-obra e um estado pouco atuante na 

fiscalização, controle e prevenção dos riscos químicos (FREITAS et al., 2002). 

No início da década de 70 o Brasil já contava com 2.509.615 pessoas ocupadas 

nas indústrias, sendo 97% do montante trabalhadores da indústria de transformação. 

Este número cresceu aceleradamente, como observa-se na figura 4, e em 1977 já 

eram 4.016.959 os profissionais do setor industrial (IBGE, 2007). Foi neste contexto 

que o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Inspeção do 



39 

 

Trabalho instituiu as Normas Regulamentadoras (NRs), com redação dada pela Lei 

no 6.514, de 22/12/1977. 

As 33 normas, relativas à segurança e saúde do trabalho, que compõem este 

conjunto são de cumprimento obrigatório por parte das empresas e órgãos (privados 

ou públicos) que possuam funcionários com vínculos empregatícios regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (MATTOS, 2011).  Fica a encargo da 

Secretaria de Segurança e Saúde do trabalho coordenar, supervisionar, orientar, 

controlar e auditar quaisquer atividades acerca de segurança e saúde do trabalhador. 

Já à Delegacia Regional do Trabalho ou à Delegacia do Trabalho Marítimo compete 

à aplicação de penalidades cabíveis por lei a aqueles que descumprirem os termos 

regulamentados pelas normas. 

Já, ao se tratar de riscos ambientais, desde 1972 empreendimentos a serem 

instalados no Brasil são submetidos a avaliações de impacto ambiental. O Art. 225, § 

1º, Inciso IV da Constituição Federal de 1988 prevê a realização deste estudo prévio 

à instalação de obras ou atividades que possam causar impactos negativos ao meio 

ambiente e, em 1998, foram elevadas à crime condutas que, dado o descumprimento 

da legislação referente ao licenciamento ambiental, viessem a lesar o meio ambiente. 

O licenciamento ambiental fica então ao encargo de órgãos ambientais da União, do 

município, dos estados ou do Distrito Federal conforme descrito pela Lei 

Complementar Federal nº 140 (PNLA, 2020).  
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Figura 4 – Número de pessoas empregadas na Indústria nos períodos de 1970 à 

1980 e de 1990 à 1995 

Fonte: Adaptado de IBGE (1996)  

 

Além de todas as medidas de governança relativas à segurança, saúde e meio 

ambiente em funcionamento no país, normas (internas ou externas às empresas) e 

certificações são ferramentas adotadas na gestão de riscos de processos. Segundo 

Mattos (2011), em meados da década de 80 houve a instauração de alguns modelos 

normativos no Brasil, o primeiro deles foi o BS 8800:1996 que tinha como intuito prover 

diretrizes sobre o que deveria ser feito pelas corporações – não servindo como 

certificação. Este guia deixou de ser usado após a emissão da OSHA 18001, que não 

mais ditava o que deveria ser feito pelas organizações, mas sim como fazê-lo. 

De acordo com dados do IBGE de 2017 divulgados na Pesquisa Industrial 

Anual (IBGE, 2017), o Brasil contava há três anos com 336.991 indústrias (extrativas 

e transformadoras) que, por lei, devem obedecer as NRs, serem licenciadas por 

órgãos ambientais e, devido à pressões do mercado, tendem a ser certificadas quanto 

à sua segurança (OSHA) e qualidade (ISO). Entretanto, mesmo com todos estes 

esforços, observa-se ainda uma realidade muito próxima da do século passado, onde, 

devido à um Estado pouco atuante e com punições ainda muito brandas, acidentes 

de gravíssima magnitude passam praticamente impunes. 

Como exemplo desta afirmação podem ser citados os acidentes de Mariana e 

Brumadinho, um o maior desastre ambiental da área da mineração do mundo e o outro 
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o maior acidente de trabalho do Brasil - ambos protagonizados pela Vale, uma das 

maiores mineradoras do mundo. 

O rompimento da barragem da Samarco em Mariana – MG, em 05 de novembro 

de 2015, devido à falta de manutenção da construção, matou 19 pessoas e devastou 

a bacia hidrográfica do Rio Doce, destruindo a vida aquática e afetando o turismo da 

região, responsável por gerar empregos a milhares de pessoas (CÂMPERA, 2019). 

Como consequência a Vale até janeiro de 2019 havia gastado 5,26 bilhões de reais 

destinados à indenização das vítimas e à recuperação do meio ambiente (VEJA, 

2019). Já 25 milhões de dólares (aproximadamente 130 milhões de reais) serão pagos 

para indenizar um grupo de investidores da empresa dos Estados Unidos de acordo 

com o site Agência Brasil (RODRIGUES, 2020). 

O desastre de Brumadinho por sua vez, que deixou 270 mortos, em 25 de 

janeiro de 2019, além de soterrar em lama a cidade, teve como punição o 

congelamento de 11 bilhões de reais das contas da Vale para garantir a recuperação 

dos danos da tragédia (VEJA, 2019). Quase um ano após a barragem da Mina do 

Feijão ruir o ministério público denunciou o ex-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, 

e mais outras 15 pessoas por homicídio doloso duplamente qualificado. Além disso a 

mineradora foi denunciada por crimes ambientais (JUCÁ, 2020). 

Estes casos, bastante recentes, demonstram o desleixo das autoridades em 

identificar e punir empresas responsáveis por acidentes, demonstrando assim 

conivência com os crimes cometidos. Em menos de meia década a Vale foi 

responsável por, no mínimo, 289 mortos, além de crimes ambientais gigantescos e, 

mesmo assim, segue com suas atividades normais, tendo rapidamente recuperado o 

valor de suas ações na bolsa de valores.  

Entretanto, ambos os eventos acima descritos ocorreram no setor da indústria 

extrativa mineral, um setor que, como já visto, apresentava o maior índice de 

mortalidades devido à acidentes de trabalho dentre todas as atividades econômicas 

no país (16 óbitos para cada 100.000 trabalhadores), não sendo este o foco deste 

capítulo. 

O próximo capítulo aborda acidentes amplificados ocorridos no país 

recentemente no setor da indústria química. Sua descrição pode elucidar os perigos 

que uma gestão de riscos opaca pode acarretar. 
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2.4.1. Acidentes Químicos no Brasil 

 

O Brasil já foi palco de um número significativo de acidentes químicos 

ampliados (aqueles tratados como Majors no item 2.3). Segundo Mihailidou et al. 

(2012), entre os anos de 1917 e 2011 foram registados no país os acidentes ampliados 

listados na tabela abaixo. 

 

Tabela 8 – Acidentes ampliados históricos ocorridos no Brasil de 1967 até 2011 

Ano Local Efeito(a) Feridos Mortos Substância Fonte 

1967 Santos – SP E 300 -(b) Gás 

Mihailidou et al. 

(2012) 

1972 Duque de Caxias – RJ E 53 37 Butano 

1983 Punjuca – BA I 100 42 Gasolina 

1984 Cubatão – SP I 221 508 Gasolina 

1984 Bacia de Campos - RJ I 37 19 Gás Grillo (2001) 

2001 Bacia de Campos - RJ E - 10 Gás Mihailidou et al. 

(2012) 

Notas: 

(a) I – Incêndio; E – Explosão 

(b) O traço horizontal (-) denota ausência ou nulidade dos dados. 

Fonte: Mihailidou et al. (2012) 

 

Dentre tais acidentes o mais grave foi, sem sombra de dúvidas, o ocorrido em 

Cubatão, na vila de Socó, em 24 de fevereiro de 1984, devido a um vazamento de 

gasolina em um dos oleodutos da Petrobrás que ligava a Refinaria Presidente 

Bernardes ao Terminal de Alemoa. Este evento decorreu de uma falha operacional de 

um funcionário que, ao iniciar a transferência da gasolina para uma tubulação fechada, 

provocou aumento da pressão e ruptura da linha, liberando cerca de 700 mil litros do 

produto inflamável em um mangue.  

Moradores da região, ao notarem o vazamento, coletaram e armazenaram 

grandes volumes de gasolina em suas casas, a fim de vender o produto 

posteriormente. Com o aumento das marés, a gasolina foi espalhada pela região e 

aproximadamente 2 horas após o vazamento, ocorreu uma ignição seguida de 
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incêndio que se alastrou por toda a área coberta por um fino filme de gasolina, 

incendiando as palafitas e provocando a morte de cerca de 500 pessoas (CETESB, 

2020). O desastre foi bastante impactante como pode ser visto através da Figura 5. 

 

 

Entretanto, infelizmente, acidentes envolvendo produtos químicos não fazem 

parte apenas do passado brasileiro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2011?) 

de 2006 a 2010 ocorreram 4.475 acidentes no Brasil. Já no estado de São Paulo – 

distrito do país com maior número de indústrias – de janeiro 1978 a junho de 2020, 

foram registrados pela CETESB 11.833 acidentes químicos (CETESB, 2020). A 

evolução destes eventos ano a ano é apresentada na figura 6. Três acidentes recentes 

serão abordados abaixo. 

Figura 5 – Primeira página do jornal “Notícias Populares” 

no dia 26 de fevereiro de 1984. 

Fonte: Folha de São Paulo (2014) 
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 Figura 6 – Quantidade de acidentes químicos registrados pela CETESB no estado 

de São Paulo de 1978 à junho de 2020 

Fonte: SIEQ, 2020 

 

 

2.4.1.1. Incêndio no Porto de Santos – 2015 

 

Um acidente envolvendo químicos perigosos no Brasil que pode ser citado 

como exemplo neste capítulo ocorreu em São Paulo em 2 de abril de 2015, fazendo, 

portanto, parte da estatística apresentada na figura 6. Este evento, ocorrido no porto 

de Santos, o maior da América Latina, se deu devido à uma falha no procedimento 

operacional. Um funcionário da Ultracargo, maior empresa brasileira de armazenagem 

de granéis líquidos, teria acionado inadequadamente uma bomba a montante de um 

tanque de gasolina que estava com as válvulas de entrada e saída bloqueadas 

fechadas. Devido à sua operação sem combustível, o equipamento sobreaqueceu e 

provocou uma ignição e consequentemente a explosão do tanque (G1, 2016) 

O incêndio, que demorou oito dias para ser extinguido e pode ser visto na figura 

7, atingiu cinco tanques de gasolina e um de etanol – isto ocorreu devido à 

proximidade dos reservatórios e o rompimento de diques, causando incêndios 

dinâmicos. O auxílio do exército, o uso de rebocadores afim de projetar água do mar 

nos focos de incêndio e a obtenção de cerca de 512 mil litros de líquido gerador de 
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espuma dos Estados unidos, foram necessários para o controle da situação que, 

embora não tenha causado nenhuma fatalidade, poluiu a água do litoral e o ar da 

cidade, prejudicando a pesca da região e gerando graves problemas respiratórios para 

moradores da cidade. A empresa foi multada em R$ 22,5 milhões pela CETESB, R$ 

2,8 milhões pela prefeitura de Santos e R$ 67,3 milhões pelo ministério público para 

compensar os danos gerados pelo evento (A TRIBUNA, 2019). 

 Figura 7 – Imagem aérea do incêndio dos tanques de líquido inflamável no porto de 

Santos 

Fonte: G1 (2015) 

 

2.4.1.2. Manchas de óleo no litoral nordeste e sudeste – 2019 

 

Outro exemplo de acidente que pode ser aqui citado é o vazamento de óleo 

bruto que ocorreu em meados de agosto de 2019, cujas manchas atingiram mais de 

mil pontos do litoral brasileiro - indo desde o Nordeste até o Rio de Janeiro. Este crime 

ambiental afetou atividades de turismo e pesca, prejudicando a subsistência de muitos 

brasileiros, além de gerar consequências graves ao meio ambiente. 

Devido à dispersão de químicos perigosos (como benzeno, tolueno e xilenos) 

foi identificada a morte de animais marítimos na região afetada. Estes químicos são 

capazes também de prejudicar a saúde não só de banhistas como de quem se 

alimente de peixes contaminados. Os responsáveis pelo acidente nunca foram 

punidos ou se quer identificados. Além da ineficácia na punição dos criminosos, o 
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Estado também foi ineficiente ao solucionar o problema, assim a limpeza das praias 

foi feita, em grande parte, pela população civil que sequer possuía equipamento 

adequado para manipulação de produtos químicos (OLIVEIRA; MANZANO, 2020). 

 

2.4.1.3. Cervejaria Backer – 2020 

 

O último exemplo de acidente envolvendo produtos químicos perigosos a ser 

citado neste capítulo se deu em janeiro de 2020, e envolveu o consumo da cerveja 

Belorizontina cujo lote estava contaminado com dietileno glicol (C4H10O3). Esta 

contaminação causou ao menos 7 mortos e 22 vítimas com sequelas, além de outros 

30 casos que ainda estão sobre inquérito.  

O dietileno glicol é um solvente orgânico altamente tóxico que, se ingerido pode 

causar sintomas como insuficiência renal e danos ao sistema neurológico. Embora 

tanto o tanque quanto o chiller utilizados no processo fossem especificados para 

produtos não tóxicos esta substância estava sendo empregada como fluido 

refrigerante. Um vazamento no tanque levou à contaminação da cerveja que foi 

vendida normalmente. Onze funcionários da cervejaria Baker foram indiciados pela 

Polícia Civil de Minas Gerais por homicídio culposo (sem a intenção de matar) e mais 

de 30 famílias seguem desassistidas, não recebendo auxílio ou indenização da 

empresa (ZUBA et al., 2020). Embora não tenha sido intencional, este caso torna clara 

a necessidade do implemento rígido das normas técnicas e do gerenciamento de 

riscos na indústria da transformação, principalmente no setor de alimentos. 

 

2.5. LIBERAÇÕES TÓXICAS, INCÊNDIOS E EXPLOSÕES 

 

Como já visto ao longo do texto, acidentes envolvendo produtos químicos 

perigosos podem gerar nuvens tóxicas, jatos de fogo, explosões em nuvem e 

incêndios, estes eventos não controlados podem causar ferimentos, doenças, 

fatalidades, danos à propriedade e contaminações do solo, água e até mesmo da 

atmosfera. 
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Segundo Mihailidou et al. (2012), dos 319 acidentes amplificados ocorridos de 

1917 a 2011 analisados pelo estudo, explosão é a tipologia acidental mais comum 

derivada a partir destes eventos – tanto em países desenvolvidos, quanto em países 

em desenvolvimento – seguido por incêndios e liberações tóxicas respectivamente. A 

distribuição encontrada pelo estudo está apresentada na figura 8. Estas tipologias 

serão analisadas separadamente nos próximos itens. 

 

Figura 8 – Distribuição dos 319 acidentes amplificados ocorridos entre 1917 e 

2011 segundo cenário e desenvolvimento industrial do país onde estes ocorreram 

 

Fonte: Mihailidou et al. (2012) 

 

2.5.1. Liberações tóxicas e/ou Inflamáveis 

 

Nuvens tóxicas – tais quais as que resultaram dos acidentes de Seveso (Itália) 

ou de Bhopal (Índia) – ou inflamáveis são riscos bastante comuns na indústria química. 

Quando uma substância que se encontra na fase gasosa na pressão atmosférica e 

temperatura ambiente é liberada, ela tende a ser carreada pelo vento para longe do 

ponto de liberação, se tornando um risco para a população dos arredores. Os modelos 

de dissipação de nuvens podem ser matematicamente avaliados através de 

programas de simulação 
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Segundo o Center for Chemical Process Safety (CCPS, 1997), as nuvens 

tóxicas ou inflamáveis podem ser classificadas como positivamente flutuante, neutra, 

ou negativamente flutuante. Isto vai depender da sua densidade relativa ao ar. Uma 

nuvem positivamente flutuante é aquela que possui densidade menor do que a do ar, 

se dispersando cada vez mais para o alto. Já as nuvens neutras e negativamente 

flutuantes possuem densidades iguais e maiores do que a da atmosfera ao seu redor 

respectivamente. Substâncias mais pesadas, ao contrário das positivamente 

flutuante, costumam se dissipar como uma pluma no nível do chão, tal qual é o caso 

de produtos liquefeitos ou pressurizados. 

Vale ressaltar que esta classificação é influenciada pela temperatura de 

liberação, peso molecular do gás, presença de aerossóis, temperatura do ambiente e 

humidade do ar. Por isso o comportamento dos gases pode mudar ao longo de sua 

dissipação. Assim, o comportamento de gás pesado é comumente dominante nas 

proximidades do ponto de liberação, mudando a seguir para neutro e/ou positivamente 

flutuante, como ocorre por exemplo na liberação de oxigênio em temperaturas 

criogênicas. 

O estudo do comportamento de gases negativamente flutuantes é 

especialmente importante ao se tratar de produtos cujos limites de inflamabilidade 

inferior ou concentração letal 50 (CL50) são baixos, ou ainda para gases capazes de 

carrear o oxigênio e que, portanto, são possíveis asfixiantes. Isto porque o perigo do 

produto pegar fogo, envenenar ou asfixiar alguma pessoa se torna menor em maiores 

distâncias a partir do ponto de liberação, uma vez que a concentração de gás diminui 

na atmosfera quando a massa é carreada pelo vento. 

Outro fator que pode afetar o comportamento da dispersão de uma nuvem é o 

modelo da liberação. Dependendo de sua natureza ela poderá se dar como uma 

liberação de curta duração (sopro), uma liberação contínua (pluma), uma liberação 

contínua dominada por momento (jato), uma liberação de baixo momento e taxa 

variável (pluma), ou uma liberação de momento de taxa variável (jato). Estes fatores, 

dentre outros como a estabilidade atmosférica, elevação da fonte, tipo de terreno e 

direção da liberação, afetarão o tempo e a distância do ponto de origem na qual o 

produto tóxico e/ou inflamável se mantém representando risco. 

É importante perceber que, embora seja considerado aceitável que um 

funcionário fique exposto durante as oito horas de seu período de trabalho à uma 
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concentração igual ou inferior ao TLV-TWA de dada substância tóxica, a melhor 

pratica é a de mantê-la fora da atmosfera e fornecer ao trabalhador equipamentos de 

proteção apropriados. Isto porque o TLV não é uma necessariamente uma linha 

absoluta dividindo as concentrações seguras das inseguras. Além disso, prover 

sensores atmosféricos e equipar uma planta química com lavadores de gases 

costuma ser a melhor maneira de se lidar com agentes tóxicos (CCPS, 1997). 

 

2.5.2. Explosões 

 

Uma explosão consiste em uma liberação repentina e violenta de energia. Seu 

grau depende em quão rapidamente ela ocorre. Os tipos de energia que podem ser 

liberados são: energia física (pressão, eletricidade ou tensão), energia química (pode 

ser originada a partir de combustões ou outras reações químicas descontroladas) ou 

energia nuclear (MANNAN, 2005). 

Os danos causados por uma explosão dependem se esta tipologia decorreu de 

uma detonação ou deflagração. No caso de uma deflagração a energia de uma reação 

se propaga pelo o meio através da transferência de calor e difusão molecular, este 

processo é relativamente lento ocorrendo em uma velocidade menor do que a do som. 

Já em uma detonação a propagação da onda de choque é supersônica, e se dá 

através de uma forte onda de pressão capaz de comprimir o meio acima da sua 

temperatura de autoignição, resultando em uma variação abrupta de pressão.  

Além disso explosões podem ser confinadas ou não confinadas. As primeiras 

ocorrem em espaços fechados - como equipamentos ou prédios - devido a um 

aumento da pressão interna capaz de danificar as estruturas. Esta comumente 

envolve vapores, líquidos ou sólidos explosivos, podendo resultar em danos extensos 

à instalação ou causar graves ferimentos. Dispositivos de alívio de pressão como 

válvulas de alívio, válvulas de segurança ou discos de rupturas são normalmente 

empregados pela indústria química a fim de evitar a ocorrência deste tipo de 

explosões. 

O segundo tipo, menos comum que o primeiro, se dá em espaços abertos, 

normalmente devido a um vazamento de gás inflamável que encontra uma fonte de 
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ignição. Desta forma ocorre uma explosão em nuvem, mas em diferentes condições 

um incêndio em nuvem poderia ter sido gerado.  

Segundo Sam Mannan (2005), outros fatores podem variar o comportamento e 

a natureza de explosões como a temperatura ambiente, pressão ambiente, 

composição do material explosivo, propriedades físicas do material explosivo, 

quantidade de material combustível, turbulência do material combustível e a taxa de 

liberação do material combustível. 

 

2.5.3. Incêndio 

 

O incêndio é um risco inerente à manipulação de produtos inflamáveis e ele 

resulta na emissão de radiação térmica. Esta pode ocorrer na forma de poça ou 

nuvem, jatos de fogo ou bolas de fogo, dependendo das características físico-

químicas do produto, do tipo de liberação e do momento no qual é dada ignição 

(ignição imediata ou retardada) (CCPS, 1997). 

A norma brasileira NBR 13.860 da Associação Brasileira de Normas técnicas 

(ABNT) define fogo como “processo de combustão caracterizado pela emissão de 

calor e luz” e incêndio como “fogo fora de controle” (ABNT, 1997, p.6-7). 

Para que o fogo exista faz-se necessário quatro elementos: combustível, 

comburente, calor e reação química. Cada um desses fatores é representado em uma 

das faces do tetraedro do fogo, representado na Figura 9. Sendo: 

 

• Combustível: Toda substância capaz de queimar e propiciar a 

propagação do fogo; 

• Comburente: Elemento que dá vida às chamas e as torna mais intensas 

e brilhantes, sendo o oxigênio o mais comum dos comburentes; 

• Calor: Energia capaz de iniciar, manter e propagar a reação entre o 

comburente e o combustível; 

• Reação em cadeia: Desencadeamento de reações químicas, que 

proverão calor para o meio, proporcionando a queima do combustível na 

presença do comburente. 
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Desta forma, o combate ao incêndio ocorre de forma a remover um dos três 

elementos que possibilita a reação em cadeia de ocorrer, seja eliminando o 

combustível (mecanicamente), isolando o foco do oxigênio do ambiente (cobrindo-o 

com um pano, através do uso de extintores ou espumas de combate ao incêndio) ou 

resfriando o foco do incêndio (uso comum de sprays de água). 

 

 Figura 9 – Representação do tetraedro do fogo 

Fonte: Rotondo, Liiber (2019) 

 

2.5.3.1. Inflamabilidade 

 

Para evitar a necessidade de um combate ao incêndio podendo gerar uma 

catástrofe, a indústria química necessita prevenir a formação de misturas inflamáveis 

e garantir a manutenção da estabilidade dos produtos. Para isso faz-se necessário o 

conhecimento das seguintes características presentes no diagrama representado na 

figura 10 (CROWL; LOUVAR, 2015). São elas: 

 

• Faixa de inflamabilidade: Definida pelos limites superiores e inferiores 

de inflamabilidade dos produtos (LSI e LII), concentrações nas quais o 

gás presente na atmosfera tem a capacidade de pegar fogo. 

• Ponto de fulgor (Flash Point): Temperatura na qual o líquido torna-se 

volátil o suficiente para produzir vapor inflamável que gera uma chama 
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momentânea. Amplamente utilizado para mensurar os a inflamabilidade 

e explosividade de líquidos. 

• Temperatura de autoignição (Auto Ignition Temperature - AIT): 

Temperatura na qual o combustível queima, mesmo sem a presença de 

chama, ao entrar em contato com o oxigênio do ar. 

• Ponto de combustão (Fire Point): temperatura mais baixa na qual os 

vapores do combustível queimam ao contato de uma chama e continuam 

a queimar na ausência da chama. 

 

Fonte: CROWL; LOUVAR (2015) 

 

 Tendo conhecimento das características físico-químicas dos produtos 

inflamáveis a serem manipulados, o projeto deve considerar sistemas de controle de 

temperatura, pressão e concentração, a fim de manterem as substâncias estáveis e 

mitigarem os riscos que elas carregam. Podendo-se, por exemplo, manter a atmosfera 

de vasos pressurizados que contenham líquidos ou gases inflamáveis, com altas 

concentrações de gases inertes como o nitrogênio, a fim de manter a substância acima 

do seu limite superior de inflamabilidade durante o armazenamento.  

Figura 10 – Relação entre as propriedades de inflamabilidade 
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Outras soluções comuns são as de manter os tanques resfriados, possuir 

monitores atmosféricos fixos ou pessoais e manter as áreas de trabalho bem arejadas. 

Muitas outras formas de mitigação de riscos podem ser encontradas ao se promover 

uma análise de riscos do processo. 

 

2.6. IDENTIFICAÇÕES E ANÁLISES DE RISCO 

 

Os acidentes químicos possuem como característica sua aleatoriedade e não 

possibilidade de previsão, por isso tais perigos não podem ser eliminados, mas 

através de ações claras e efetivas de gerenciamento de riscos ao longo do projeto e 

após a partida de uma indústria é possível reduzir significativamente a probabilidade 

de sua ocorrência.   

Para melhor compreensão deste item faz-se necessário definir alguns 

conceitos já utilizados neste capítulo. São eles: 

 

• Perigo: Elemento físico ou químico que de maneira isolada ou combinada 

possui capacidade de dar origem a riscos à saúde ou segurança de 

pessoas ou de provocar danos materiais ou ao meio ambiente. 

• Risco: Possibilidade de ocorrerem consequências negativas ou danos para 

a saúde, segurança, materiais ou meio ambiente. O nível de risco é 

determinado a partir da combinação entre a severidade dos possíveis 

danos e a probabilidade de sua ocorrência. 

• Salvaguarda: Aquilo que protege ou resguarda. 

 

Sabendo que o gerenciamento dos riscos de suas atividades beneficia as 

companhias tanto qualitativa quanto quantitativamente, muitas formas de análise e 

identificação de riscos vem sendo desenvolvidas e aplicadas nas empresas 

(MATTOS, 2011). Estas técnicas visam quantificar a máxima perda possível de 

decorrer de um risco, ou seja, definir qual a probabilidade e severidade de um risco 

ocorrer, para assim propor melhorias no processo. 
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Assim, as técnicas mais comumente usadas são: 

• Análises Preliminares de Risco (APR): Utilizada para identificar fontes de 

perigos associadas a determinada atividade, sem a necessidade de um 

aprofundamento técnico, em uma tabela de compreensão acessível. Tal 

análise é puramente qualitativa e deve ser realizada durante a fase inicial 

de projeto e desenvolvimento de qualquer processo, produto ou sistema. 

Como boa prática é importante que este documento seja revisado em 

conjunto aos trabalhadores no momento anterior da realização de uma 

tarefa, de forma a tornar todos cientes dos riscos envolvidos em tal 

procedimento. 

• Análise What-if?: Normalmente aplicada no início do projeto, busca 

respostas para o que poderia o correr devido a determinadas falhas. Este 

procedimento é realizado em conjunto com equipes multidisciplinares, onde 

a equipe questionada possui amplo conhecimento sobre o processo 

estudado. O emprego periódico do termo “e se?” garante o esgotamento 

das hipóteses de falha e um bom resultado da análise. 

• FMEA (Failure Mode and Effect Analysis): Em português a Análise de 

Modos e Efeitos de Falhas visa estudar como determinadas falhas de 

componentes de subsistemas afetam o sistema como um todo. A técnica 

da árvore de falhas é utilizada como ferramenta para calcular a 

probabilidade da falha de determinado elemento, atribuindo-se 

probabilidades de falha para cada item da árvore a fim de se formar uma 

malha que culmina em um evento final (o cálculo da probabilidade deste 

evento é realizado através  da lógica do tipo e/ou da álgebra booleana). 

Assim, identificando as taxas de falha dos sistemas pode-se propor 

soluções mitigatórias que diminuam a probabilidade de o risco ocorrer. 

 

Além destas, práticas mais robustas como análises quantitativas de riscos – 

que calculam o nível de risco que uma determinada instalação impõe à sua vizinhança 

– e abordagens de Nível de Integridade de Segurança (SIL) podem ser utilizadas. 

Entretanto elas não serão exploradas neste trabalho, uma vez que a técnica de análise 

de perigos escolhida para ser aqui desenvolvida é a de Hazard and Operability Study 

(HAZOP). 
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2.6.1. HAZOP 

 

Um dos métodos mais conhecidos e aplicados na identificação de perigos em 

uma planta química é o Hazard and Operability Study (HAZOP). Como o próprio nome 

diz, esta metodologia não analisa apenas os perigos inerentes à uma atividade, mas 

também potenciais falhas na operação que podem reduzir a qualidade do produto, 

causar paradas na planta e, consequentemente, levar à prejuízos financeiros.  

Este estudo deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar com robusto 

conhecimento acerca do processo a ser analisado, tendo um líder como responsável 

por guiar registrar os avanços da discussão. Ele é feito tanto na fase de elaboração 

do projeto (para o caso de novos processos) quanto em indústrias em funcionamento 

(normalmente quando alguma modificação será realizada) e consiste em buscar 

sistematicamente causas para desvios possíveis de ocorrer durante a operação. 

Para que seja possível realizar um HAZOP de forma proveitosa, é 

indispensável que a equipe possua acesso à informações detalhadas e atualizadas 

como o diagrama de processos e instrumentação (P&ID), diagramas de fluxo de 

processo (PFDs), especificações dos equipamentos, dados de segurança dos 

produtos químicos que serão manipulados, diagramas de controle de processo, 

procedimentos operacionais, procedimentos de manutenção, layout da planta e 

materiais de construção a serem utilizados (CROWL; LOUVAR, 2015). Vale ressaltar 

que, quanto mais cedo a análise dos perigos do processo começar, maior será a 

segurança, a eficiência e as economias gerados a partir dela. 

Não é ideal que reuniões de desenvolvimento de um HAZOP possuam longas 

durações, isto porque o interesse e atenção dos profissionais envolvidos devem ser 

altos. Portanto uma boa prática é realizar reuniões de médias durações que ocorram 

regularmente. Todo o processo demanda um investimento massivo de tempo e 

esforço, entretanto os resultados são bastante satisfatórios. 

Os objetivos principais de uma análise preliminar de risco como o HAZOP 

seriam a identificação de eventos perigosos que poderiam ocorrer, suas causas e 

consequências do ponto de vista da operação e segurança, para assim então poder-

se determinar a sua frequência e severidade e inferir, portanto, qual o risco que tal 
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cenário acidental gera na unidade industrial e seus arredores, podendo-se identificar 

ou sugerir salvaguardas relevantes para a mitigação do mesmo (RAUSAND; 

HAUGEN, 2020). Além disso esta metodologia fornece a oportunidade de registrar 

possibilidades de melhoria. 

 

2.6.1.1. Metodologia 

 

Para que o estudo de Hazard and Operability seja realizado faz-se necessário 

identificar as áreas do processo a serem estudadas e separá-las, estas unidades são 

conhecidas como nós, cuja quantidade depende dos limites do projeto, visando 

facilitar assim a análise. Eles podem consistir em um ou mais equipamentos, uma 

válvula, instrumentos da malha de controle ou mesmo uma tubulação, isto deve ser 

definido de acordo com a natureza da substância química e as condições de processo 

(FLYNN; THEODORE, 2002). Uma boa prática reside na demarcação dos nós no 

P&ID, para melhor visualização da equipe. 

A segunda coisa a ser feita é uma lista de “palavras-guia” (apresentadas na 

tabela 9) que, quando aplicadas à parâmetros do processo, são utilizadas para 

representar possíveis desvios no processo. Tais parâmetros são condições do 

sistema que podem ser alteradas, estando alguns exemplos listados na tabela 10. 

Desta forma visa-se incentivar a equipe a falar sobre possíveis desvios e compreender 

quais os danos que podem ser por eles causados, classificando sua gravidade e 

possível frequência de ocorrência. Algumas destas palavras estão listadas nas tabelas 

9 e 10. 

 Desta forma, quando um desvio é identificado é comum que sua causa também 

seja. Quando isto ocorre ações de mitigações de risco são sugeridas e registradas no 

HAZOP para serem tomadas no momento apropriado pela equipe do projeto. 

Portanto, é necessária a garantia da organização dos resultados obtidos através do 

estudo, para que a equipe possa acompanhar facilmente os itens levantados e saber 

se as devidas salvaguardas já foram aplicadas ao projeto.  
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Tabela 9 – Lista de palavras-guia para o desenvolvimento de um 

HAZOP e seus significados 

Palavra-guia Significado 

Não, nenhum Completa negação das intenções de projeto. 

Mais, maior Aumento quantitativo. 

Menos, menor Diminuição quantitativa. 

Bem como, também 
Aumento qualitativo – além das intenções do projeto algo 

mais ocorre. 

Parte de 

Diminuição qualitativa – alguns dos componentes estão 

faltando um uma corrente está sendo bombeada 

preferencialmente para um dos lados do processo. 

Inverso O oposto lógico da intenção de projeto. 

Outro que Substituição completa do material esperado. 

Fonte: Crowl; Louvar (2015) 

 

Tabela 10 – Lista de possíveis parâmetros a serem estudados em um HAZOP 

Parâmetro  

Fluxo Agitação Parada 

Temperatura Energia Início 

Volume Estabilidade Reação 

Concentração Estado físico Viscosidade 

Pressão pH Inerte 

Fonte: Crowl; Louvar (2015) 

 

A figura 11 é um exemplo de tabela para registro do estudo de HAZOP, além 

desta existem muitas outras maneiras de se organizar os resultados levantados e 

inclusive softwares com esta finalidade. Entretanto, como já disto, esta não é a única 

forma de proceder e outros elementos podem ainda ser adicionados, como a 

classificação qualitativa da frequência e do impacto do cenário acidental, classificando 

o risco em aceitável, aceitável com os controles existentes ou inaceitável. 
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 Figura 11 – Exemplo de planilha para registro de estudo de HAZOP 

Fonte: Crowl; Louvar (2015) 

 

Assim, realizando o processo descrito acima para todos os nós, aplicando as 

palavras guias para cada parâmetro do processo, é possível compreender por que o 

HAZOP é uma metodologia amplamente aceita e considerada extremamente robusta. 

De acordo ainda com Crowl e Louvar (2015), companhias que utilizam este estudo de 

forma correta acabam por possuir melhores operações, com menos paradas não 

planejadas, além de perceber considerável melhoria na qualidade e na percepção de 

segurança dos seus funcionários.  
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3. UM ESTUDO DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA A PARTIR DO HIDROGÊNIO   

 

O hidrogênio é o elemento químico mais simples e abundante do universo. Na 

Terra, é encontrado nos oceanos, combustíveis de origem fóssil, minerais e em todos 

os organismos vivos. Raramente está em sua forma livre, a molécula de hidrogênio 

(H2) é um produto de alto valor agregado e com amplo leque de aplicação no mercado. 

Nesta seção serão abordados temas como as propriedades físico-químicas 

deste elemento, suas aplicações e métodos de obtenção. Dentre estes, o de maior 

importância para o presente estudo é o que se dá através da reforma a vapor do 

biogás produzido em aterros sanitários. 

 

3.1. O HIDROGÊNIO  

 

O elemento, que tem como símbolo o H, foi descoberto em 1766 por Henry 

Cavendish, químico inglês, que conseguiu distingui-lo de outros gases inflamáveis. 

Porém foi apenas em 1.781 que Antoine-Laurent de Lavoisier chamou-o de 

hidrogênio. (PEIXOTO, 1995, nº1) 

O átomo de hidrogênio é composto por um próton e um elétron, o que o faz 

único dentre os elementos que conhecemos, tornando, assim, difícil sua classificação 

na tabela periódica, já que não se enquadra muito bem em nenhum dos grupos 

conhecidos. É um elemento muito reativo, devido a sua grande instabilidade. Ele tende 

a buscar estabilidade de diversas formas: perdendo um elétron, constitui um cátion 

H+, que é na realidade um próton. Ganhando um elétron, forma o ânion hidreto H-, 

presente apenas quando combinado com metais alcalinos e alcalino-terrosos. 

(ATKINS; JONES, 2007) 

O hidrogênio molecular (H2) é formado por dois átomos de hidrogênio que 

compartilham seus elétrons através de uma ligação covalente muito forte (436 kJ mol-

1). É o mais leve gás conhecido, incolor, inodoro, insípido e pouquíssimo solúvel em 

água. O hidrogênio só se condensa a temperaturas baixíssimas (20K) e sua 

densidade é cerca de um décimo da densidade da água, além de ser uma molécula 

altamente inflamável, tendo uma ampla faixa de inflamabilidade (de 4% a 75% no ar). 

Este possui a entalpia especifica mais alta de todos os combustíveis conhecidos, 
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tornando-o uma alternativa interessante aos combustíveis fosseis, pois além do bom 

rendimento, a queima do gás não contribui significantemente para o efeito estufa, já 

que o produto de sua queima é água (ATKINS; JONES, 2007).  

Dadas suas propriedades físico-químicas este gás, ao ser manuseado, se faz 

uma fonte de grandes perigos. Embora algumas impurezas possam tornar suas 

chamas visíveis a olho nu, o comum é que a queima do hidrogênio não apresente cor 

nem cheiro, tornando difícil sua identificação. Além disso, embora não apresente 

características tóxicas, este gás representa risco de asfixia, podendo deslocar o 

oxigênio do ambiente, diminuído sua concentração na atmosfera do local. 

Vale ressaltar que dentre as características deste produto que apresentam risco 

para a segurança e disponibilidade do processo está o possível dano ao material de 

equipamentos e tubulações. Segundo a API 941 (2016) em elevadas temperaturas o 

hidrogênio é capaz de atacar o aço carbono ou aços-liga de baixo teor de liga, 

formando metano (CH4) ou monóxido de carbono (CO) – o segundo ocorre apenas na 

presença de gases que contenham oxigênio. Esta reação provoca redução localizada 

na espessura do equipamento e em sua resistência.  

Em condições extremas, que diferem para cada liga metálica, o acúmulo de 

metano causa tenções localizadas capazes de gerar fissuras, rachaduras ou bolhas 

em equipamentos e tubulações. O fenômeno aqui descrito é conhecido como High 

Temperature Hydrogen Attack (HTHA) e deve ser levado em consideração para a 

seleção de equipamentos para unidades que manipulem hidrogênio. Ainda de acordo 

com a API 941 (2016) Aço inoxidável austenítico e superligas de níquel, além de 

outras ligas com propriedades estabilizantes do carbono, são resistentes a este efeito. 

De acordo com Molkov (2015), acidentes envolvendo este composto como a 

explosão do ônibus espacial Challenger (1986) e o desastre de Fukushima (2011), 

demonstram a urgência em ampliar investimentos intelectuais e financeiros a fim de 

garantir a manipulação segura deste produto, seja na indústria química, nuclear ou 

aeroespacial. 
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3.2. APLICAÇÕES DO HIDROGÊNIO  

 

O elemento Hidrogênio é um dos mais importantes para a vida na Terra. Na 

molécula de água temos dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, e está 

presente em diversas moléculas essenciais a nossa sobrevivência. Além de sua 

importância natural, o hidrogênio também possui grande importância em diversos 

industriais. 

Apesar de ser um interessante combustível devido às suas características 

únicas, o gás hidrogênio não é uma fonte primária de energia, ou seja, não é 

encontrado em quantidades significativas na natureza. Esse fato junto com a 

dificuldade de transporte e armazenamento devido à baixa densidade e sua 

inflamabilidade, fazem com que sua utilização não seja tão abrangente como poderia. 

 

3.2.1. Combustível de dirigíveis 

 

No início do século passado, o gás hidrogênio, produzido já em escala 

industrial, foi utilizado no transporte aéreo nos dirigíveis, também chamados Zepelins, 

pois, por ser muito leve, era utilizado como gás de sustentação para as rotas de 

grandes distâncias, sendo pioneiro em viagens intercontinentais (H2BRASIL, 2011). 

Porém, devido à sua alta inflamabilidade, o gás deixou de ser utilizado para esse fim, 

depois do acidente que ocorreu em 1937, em que o dirigível alemão Hindenburg 

explodiu perto da atracagem, matando 35 pessoas (GERICKE, 2020). 

Faz-se importante ressaltar que, após uma investigação conduzida pela NASA, 

foi provado que o acidente teria se mantido inalterado, mesmo que o combustível 

utilizado não fosse o hidrogênio e que, provavelmente, ninguém a bordo do Zepelim 

foi morto por explosão do gás. A verdade é que uma parte dos tripulantes morreu por 

pular do dirigível ou por queimaduras provocadas pela queima do diesel (MOLKOV, 

2015). 

 

3.2.2. Bomba de hidrogênio 
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No século XX também surgiu outra aplicação do gás, a bomba de hidrogênio. 

A reação interna do artefato vinha da combinação dos isótopos do hidrogênio: deutério 

e trítio. Esses átomos se combinam numa reação de fusão nuclear, transformando 

hidrogênio (H) em hélio (He), parecido com as reações que ocorrem no Sol 

(H2BRASIL, 2011). A bomba se tornou o maior explosivo já produzido pela 

humanidade, sendo a capacidade de destruição 2.500 vezes maior que a bomba 

atômica de Hiroshima. No centro da explosão, a área é completamente vaporizada e 

a luz produzida pode cegar pessoas a quilômetros de distância. Como consequência 

da explosão também há a contaminação do meio ambiente por produtos radioativos, 

que são transportados pelo ar (LEADBEATER, 2019). 

 

3.2.3. Produção de Amônia 

 

A amônia (NH3) é utilizada como composto inicial para a produção de diversos 

produtos nitrogenados de importante relevância comercial, como fertilizantes, por 

exemplo. Ela é produzida através da reação entre o nitrogênio (N) e o hidrogênio (H), 

num processo chamado de “processo Haber-Bosch”.  

O processo consiste basicamente na combinação do gás nitrogênio (N2) e 

Hidrogênio (H2), a alta temperatura e sob alta pressão, através da seguinte reação:  

𝑁2 +  3 𝐻2  → 2 𝑁𝐻3     H ° = –  91,8 kJ / mol 

A reação é catalisada com ferro, geralmente o tipo utilizado é o minério de 

magnetita reduzido. A fonte de gás hidrogênio é o Metano (CH4), que provém do gás 

natural. Esse gás passa primeiro por um processo de purificação para a retirada de 

compostos de enxofre e depois por várias outras transformações para a geração do 

hidrogênio. Uma forma alternativa de obtenção do hidrogênio para o processo é 

através da eletrólise da água, em que esta é decomposta em oxigênio e hidrogênio. 

Já o nitrogênio do processo é proveniente do ar atmosférico (PORTAL SÃO 

FRANCISCO, 2020). 
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3.2.4. Produção de metanol 

 

O metanol (CH3OH) é um composto da família dos álcoois, sendo líquido à 

temperatura ambiente. É uma importante substância na indústria e é utilizado na 

produção de diversos produtos como adesivos, solventes, pisos, revestimentos e 

formaldeído, sendo este último o maior foco de produção industrial. 

Atualmente, o metanol é geralmente produzido através da reforma a vapor do 

gás natural ou gaseificação do carvão, sendo obtido o gás de síntese, que é composto 

basicamente por CO2, CO e H2 (ANP, 2017). O metanol é formado de acordo com a 

seguinte reação: 

𝐶𝑂 + 2𝐻2   ↔  𝐶𝐻3𝑂𝐻      ∆𝐻𝑜 =  −90,5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

O composto é produzido num conversor na presença de catalisador a base de 

Cu-Zn-Cr, a 50-100 bar (49-99atm) e temperatura na faixa de 250°-260°C 

(WELLS,1999). 

 

3.2.5. Hidrogenação de óleos e gorduras 

 

O processo de hidrogenação consiste em eliminar grupos funcionais 

insaturados pela adição de átomos de hidrogênio, cujas principais fontes para esse 

processo são os hidretos metálicos e o gás de hidrogênio. Na reação com o gás 

hidrogênio geralmente são utilizados catalisadores de metais de transição, que ao 

entrar em contato com este gás, formam hidretos metálicos.  

A hidrogenação é utilizada em larga escala na indústria. Podemos citar os 

processos de produção de margarinas, que transformam óleo vegetal em margarina, 

através da emulsificação de uma fase aquosa (leite, sal e conservantes) e uma oleosa 

(gordura vegetal hidrogenada) e também outros processos como estabilização de 

combustíveis, obtenção de intermediários para a síntese de compostos da indústria 

farmacêutica, aumento de ponto de fusão de matérias graxos e até produção de 

borrachas hidrogenadas que são utilizadas em garrafas PET, que impedem a perda 

de gás nos refrigerantes (PINHO; SUAREZ, 2013). 
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3.2.6. Remoção de enxofre de combustíveis  

 

O método mais comumente utilizado para a purificação de combustíveis é 

conhecido como Hidrodessulfurização (HDS) e consiste em retirar as impurezas de 

enxofre da corrente de petróleo, passando-a por um reator de leito fixo contido de 

catalisador heterogêneo. A reação se processa a altas temperaturas e que variam de 

300 a 400 °C e pressões elevadas, variando de 30 a 130 atm, nas quais a corrente de 

petróleo entra em contato com o gás hidrogênio a alta pressão. As impurezas 

sulfuradas são transformadas, então, em gás sulfídrico (H2S), que depois é levado à 

unidades de recuperação de enxofre. 

Outros tipos de purificação também utilizam o H2, como a 

Hidrodesnitrogenação (HDN), Hidrodesoxigenação (HDO) e Hidrodesmetalização 

(HDM), que consistem na retirada de compostos nitrogenados, fenóis e ácidos 

carboxílicos e organometálicos, respectivamente. Estes processos seguem o mesmo 

princípio do HDS, utilizando reatores de leito fixo com catalisadores e presença de 

hidrogênio.  

 

3.2.7. Outras aplicações do hidrogênio  

 

Além das aplicações já mencionadas acima, podemos citar também a utilização 

do gás hidrogênio como combustível de propulsão de foguetes e produção de ácido 

clorídrico, enquanto no estado líquido, o hidrogênio pode ser utilizado em criogenia, 

incluindo estudos de supercondutividade. 

É importante citar também que o Hidrogênio está sendo tratado com uma 

promessa de combustível para o futuro, sendo considerado uma fonte de energia 

“limpa” para utilização em transportes pois evita a liberação de gases do efeito estufa, 

diferente do que acontece com os motores que temos atualmente, que utilizam 

combustão de combustíveis fósseis (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2016). A reação do 

hidrogênio com o oxigênio é realizada em células combustíveis, que tem como 
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princípio transformar energia das reações químicas em energia elétrica (ALVES, 

2010).  

 

 

3.3. PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE HIDROGÊNIO  

 

Fica bem claro que existe um amplo leque de utilização do hidrogênio na 

indústria mundial e seu emprego é limitado pela oferta do composto do mercado, já 

que as aplicações são diversas e eficazes. Como já foi dito anteriormente, o gás 

hidrogênio não é uma fonte primária de energia e sua utilização em escala industrial 

depende da obtenção do composto através de diversos métodos. O hidrogênio 

atualmente é produzido, em sua maioria absoluta, através de reações de fontes 

fósseis, como o gás natural, carvão ou petróleo, mas pode ser obtido através de outras 

rotas, como eletrólise da água, fermentação e como subproduto de outros processos 

químicos.  

 

3.3.1. Eletrólise da água 

 

A eletrólise é um processo de transformação de energia elétrica em energia 

química. É baseado em reações não-espontâneas em que uma substância é 

decomposta pela passagem de corrente elétrica (HAMANN et al., 2007). 

O processo específico para produção de hidrogênio é chamado de eletrólise da 

água. A reação global desse processo está abaixo apresentada.  

𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 → 𝐻2 (𝑔) +
1

2
 𝑂2 (𝑔) 

A corrente elétrica promove reações de oxidação e redução dos compostos 

envolvidos. O sistema de eletrólise, conhecido como célula eletrolítica, funciona 

basicamente com dois eletrodos (catodo e anodo) imersos em um meio constituído 

por um condutor eletrolítico, chamado eletrólito.  

As semi-reações ocorridas nos eletrodos são: 
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• Catodo:  2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  →  𝐻2 + 2𝑂𝐻− 

• Anodo:  2𝑂𝐻−  →
1

2
𝑂2 +  𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

O hidrogênio é concentrado no cátodo enquanto no ânodo, o oxigênio.  É necessária 

uma voltagem de, no mínimo, 1,24V para separar os átomos de oxigênio e de 

hidrogênio em água pura a uma temperatura de 25ºC e uma pressão de 1 atm. Esta 

tensão é variável, de acordo com a alteração de temperatura ou pressão (MEDEIROS 

et al., 2013). A figura 12 mostra um exemplo de sistema eletrolítico utilizado na 

produção de hidrogênio. 

 

 

 

             Fonte: Medeiros (2013) apud Longo (2008) 

 

A eletrólise da água para a produção de hidrogênio é um processo simples, 

com poucas etapas, porém seu custo é dependente do preço da energia elétrica 

fornecida, chegando a 75% do custo total de produção (ESPÍNDOLA, 2013 apud 

ORTUÑO, 1994). A figura 13 mostra a relação entre o custo da eletricidade e o custo 

do hidrogênio produzido. 

 

Figura 12 – Sistema de eletrólise da água 



67 

 

 Figura 13 - Influência do preço da eletricidade no custo de produção de hidrogênio 

eletrolítico sem considerar os custos de capital, operação e manutenção. 

Fonte: ESPÍNDOLA (2013) apud NREL (2009) 

A vantagem do uso dessa rota é que, apesar do custo de produção ser mais 

alto que o de outros processos que são largamente utilizados, durante a obtenção do 

hidrogênio não há liberação de gases do efeito estufa, diferente do que ocorre em 

rotas que possuem como fonte primária os combustíveis fósseis. 

Para tentar solucionar o problema do alto custo, já foram desenvolvidas 

diversas alternativas aplicáveis durante o processo, dentre elas podemos citar: 

• Eletrólise de alta pressão: 

A grande diferença entre esse processo e a eletrólise convencional é a saída 

de hidrogênio comprimido em torno de 120-200 bar, através do processo conhecido 

como compressão química. Ao pressurizar o gás no eletrolisador, é eliminada a 

necessidade de um compressor externo ao sistema de eletrolise (HISOUR, 2018). 

• Eletrólise de alta temperatura: 

Na eletrolise de vapor a alta temperatura (HTSE – High Temperature Steam 

Electrolysis), a demanda global de energia é reduzida pelo calor de vaporização, que 

é fornecido por uma fonte de energia térmica, diferente do processo convencional que 

utiliza a energia elétrica para a decomposição da água (PALHARES, 2016). A fonte 

de energia térmica pode ser solar ou nuclear. Pesquisas em reatores nucleares de 
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alta temperatura podem levar a um suprimento de hidrogênio competitivo em termos 

de custo com a reforma a vapor a gás natural (HISOUR, 2018).  

• Eletrolise a partir de fontes fotovoltaicas: 

Nesse processo a eletrolise é realizada através de células fotovoltaticas, que 

convertem energia solar em eletricidade. Essas células são conectadas ao sistema 

eletrolítico e, então, acontece as reações de oxirredução nos eletrodos (KNOB, 2014). 

Além disso, outro tipo de eletrólise possível é a geração fotoeletroquímica, que 

consiste em células que utilizam um material semicondutor sensível à luz para 

fornecer a corrente necessária para a reação, dessa forma, a energia solar é 

aproveitada diretamente no processo.  

 

3.3.2. Processos biológicos e fotobiológicos  

 

Os processos biológicos de produção de hidrogênio ocorrem dentro de 

biorreatores que utilizam a energia da luz, podendo ser natural (luz solar) ou artificial, 

e atividades enzimáticas presente em alguns tipos de algas verdes e microrganismos. 

Tais microrganismos utilizam a luz solar em suas atividades biológicas para a 

produção de hidrogênio e são empregados catalisadores e sistemas apropriados para 

o processo, podendo chegar a 24% de eficiência (US – DEPARTMENT OF ENERGY, 

2010). 

A grande dificuldade dessa tecnologia é que junto com a produção de 

hidrogênio, há também a produção de oxigênio e os microrganismos utilizados são 

sensíveis ao oxigênio. Existem também algumas bactérias fotossintéticas que 

conseguem produzir hidrogênio através do metabolismo de biomassa. Esses 

organismos, além de contribuir para a produção do hidrogênio, também podem 

contribuir para a redução de poluição ambiental (US – DEPARTMENT OF ENERGY, 

2010). 

 

3.3.3. Gaseificação de biomassa 
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A gaseificação consiste na conversão termoquímica de matéria-prima rica em 

carbono, que pode estar no estado líquido ou sólido, através da oxidação parcial em 

gás de síntese (H2/CO). Como matéria-prima podem ser utilizados materiais baratos 

e abundantes como resíduos agrícolas, madeira e outros. No processo, é utilizada 

uma quantidade menor de agente oxidante do que a necessária para a combustão 

completa do carbono. O agente da gaseificação pode ser oxigênio puro, ar ou vapor. 

As condições de operação de temperatura variam de 500 a 1400°C e pressão de 

atmosféricas ou elevadas até 33 atm (LIRA, 2017).  

Um fator que interfere no rendimento deste processo é a umidade da biomassa. 

É recomendado a utilização de biomassa com valores de umidade menores que 35% 

(LIRA, 2017). Para valores maiores, há grande perda de energia durante o processo. 

Recomenda-se, então, que a biomassa seja pré-aquecida ou seca antes de entrar no 

gaseificador.  

A composição do gás combustível produzido depende de diversos fatores como 

a umidade da biomassa, como já foi citado, tipo de gaseificador utilizado e introdução 

ou não de vapor. Esse tipo de rota produtiva apresenta vantagens como a diminuição 

da emissão de partículas, produção de combustível mais limpo e utilização de 

resíduos que seriam descartados para produção de energia (LIRA, 2017). 

 

3.3.4. Oxidação parcial do metano (POX) 

 

A oxidação parcial é um processo de queima de um combustível primário com 

quantidade insuficiente de oxigênio para a queima completa. Para a produção de 

hidrogênio, é utilizado o gás natural, de acordo com a seguinte reação: 

𝐶𝐻4 (𝑔) +
1

2
𝑂2 (𝑔)  ↔  𝐶𝑂(𝑔)  + 2𝐻2 (𝑔) 

A reação é exotérmica, e é produzido o gás de síntese com razão de H2/CO 

igual a 2, como mostrado acima. A oxidação parcial pode ser dividida em duas: 

oxidação parcial térmica e a catalítica. A primeira é a mais difícil, pois as condições 

de operação da unidade devem ser extremamente controladas, pois os produtos da 

reação são intermediários da oxidação total do metano. A temperatura de operação, 
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nesse caso, fica entre 1200 e 1400°C (LIRA, 2017). No segundo caso, são utilizados 

catalisadores metálicos são utilizados, porém sofrem processo de desativação pelo 

acúmulo de carbono provindo de reações paralelas do processo, o que pode afetar o 

rendimento dele.  Na figura 14 é mostrado um esquema simples do funcionamento de 

uma unidade de oxidação parcial. 

 

 

Figura 14 - Processo de oxidação parcial 

Fonte: Gases indústrias Portugal (2016) 

 

3.3.5. Reforma a vapor do gás natural 

 

A reforma a vapor é o processo mais empregado na produção de hidrogênio no 

mundo. O processo consiste na reação entre gás natural e vapor d’água a altas 

temperaturas e em superfícies catalíticas, formando gás de síntese como produto. A 

reações envolvida no processo reativo é mostrada a seguir. 

𝐶𝐻4 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2      ∆𝐻° = 206 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Paralelamente a esta reação ocorre uma outra, denominada de “shift”, que é o 

deslocamento de gás-água. 
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𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2 +  𝐻2      ∆𝐻° =  −41
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

De acordo com a estequiometria da reação, seria necessário apenas 1 mol de 

água para serem produzidos 3 de hidrogênio, no entanto um excesso de vapor deve 

ser utilizado para evitar a formação de coque sobre o catalisador.  

As reações são favorecidas por catalisadores metálicos a base de Níquel (Ni), 

suportados sobre alumina (Al2O3). Para minimizar a deposição de coque na superfície 

do catalisador, são utilizados promotores como metais alcalinos e alcalinos terrosos 

(SCHULTZ; SOARES, 2014). 

Na figura 15 é mostrado um esquema simples de uma unidade de reforma a 

vapor de gás natural para produção de hidrogênio. Geralmente, a alimentação de gás 

natural é pré-aquecida e em seguida é tratada na seção de hidrotratamento, que inclui 

HDS (Hidrodessulfurização). Uma pequena parte da alimentação é queimada para 

gerar calor para a reforma. No hidrotratamento, compostos sulfurados são convertidos 

a H2S (sulfeto de hidrogênio) utilizando-se catalisadores de Ni-Mo ou Co-Mo 

suportados em Al2O3 (alumina). Este gás é então adsorvido em reatores de HDS. O 

vapor d’água é adicionado à corrente que já foi tratada e essa mistura é aquecida 

novamente antes de entrar no reator de reforma (reformador), no qual ocorre, sobre o 

catalisador a base de Níquel, a conversão do metano a monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2) e hidrogênio (H2) (UDENGAARD, 2004). 
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Figura 15 – Esquemático da planta de reforma a vapor do gás natural  

Fonte: Berndt (2013) 

 

 

 

3.4. RESÍDUOS SÓLIDOS, ATERROS SANITÁRIOS E BIOGÁS COMO FONTE 

DE HIDROGÊNIO 

 

Resíduos são consequências da vida e são gerados em diferentes escalas por 

todos os seres vivos. Estes são produtos de processos químicos, físicos ou biológicos 

que, de maneira imediata, não possuem utilidade. Eles passam a se tornar motivo de 

preocupação para o ser humano mediante sua grande produção acarretada por 

processos de urbanização, crescimento populacional e desenvolvimento econômico 

ocorridos ao longo da história. Isto porque estes rejeitos são capazes de originar 

doenças e poluir ecossistemas quando não são acomodados e tratados da maneira 

correta. Entretanto, podem ser fonte de energia e, portanto, lucro caso haja o 

investimento necessário neste setor, como veremos no decorrer deste capítulo. 

 Segundo o relatório What a Waste 2.0 do World Bank Group (WBG, 2018), 

acredita-se que em 2016 a produção de resíduos sólidos a nível global atingiu a marca 

de 2,01 bilhões de toneladas. Segundo o mesmo estudo as projeções para os anos 

de 2030 e 2050 são respectivamente de 2,59 e 3,40 bilhões de toneladas. A 
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composição (percentual) do lixo produzido ao redor do globo está representada na 

figura 16 – para o cálculo foi utilizada a base mássica. 

As oito categorias apresentadas na figura podem ser divididas ainda em três 

macro-categorias, que possuem possíveis interseções, sendo elas:  

 

• Orgânicos:  Produtos como alimentos, vegetais, madeiras, papéis e 

outros que possuem fontes naturais e não fósseis. 

• Recicláveis: Alguns tipos de plásticos, papéis, vidros, metais e 

borrachas. 

• Não recicláveis nem compostáveis: Resíduos hospitalares, líquidos, 

medicamentos, dentre outros. 

 Figura 16 – Composição Global do Lixo 

             Fonte:  WBG (2018) 

 

 Desta forma, a correta disposição e o tratamento de lixo adequado, depende, 

dentre outros fatores, da natureza deste rejeito. Este fim possui alternativas variadas 

como a reciclagem, compostagem, digestão anaeróbica, incineração, aterros 

controlados, aterros sanitários e lixões, a distribuição percentual destas está 

apresentada na figura 17.  

Os descartes em lixões a céu aberto e em rios ou oceanos, sem nenhum tipo 

de tratamento prévio, são muito comuns, acomodando 33% da totalidade do lixo 

produzido mundialmente. Essa forma de disposição deixa sequelas socioambientais 

marcantes como a poluição do terreno e lençóis freáticos (devido ao chorume), 
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mortandade de animais, doenças causadas por vírus, bactérias ou parasitas e 

poluição atmosférica dada a liberação do biogás.  

 Figura 17 – Distribuição mundial percentual do lixo de acordo com 

sua forma de disposição 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: WBG (2018) 

 

Assim como em âmbito global, no Brasil, onde são produzidos cerca de 1,04kg 

de lixo per capita por dia (WBG, 2018), os lixões à céu aberto ainda são utilizados 

como destinos dos rejeitos domésticos e industriais. Estas instalações causam em 

2018 eram ainda mais de 3.000 lixões divididos em 1.600 municípios (BAST, 2018).  

Esta realidade se dá devido ao baixíssimo investimento necessário para a 

criação desses locais de descarte – que, em alguns casos, é nulo e se dá de forma 

não planejada –, falta de consciência ambiental e deficiências nas administrações dos 

municípios (ELK, 2007). Entretanto, devido aos malefícios gerados por estas 

instalações, no país foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela Lei 

Federal 12.305 de 02 de Agosto de 2010. Esta lei define a elaboração de um Plano 

nacional de Resíduos Sólidos, válido por vinte anos, que deve ser atualizado a cada 

quatro anos e possui três importantes metas. São elas (BRASIL, 2010, p.8): 

 
 

III – metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a 
reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada;  
IV – metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas 
unidades de disposição final de resíduos sólidos;  
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V – metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão 
social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis.  

 
 
Esta lei entende por disposição final ambientalmente adequada, a correta e 

ordenada distribuição do lixo em aterros, que devem seguir normas apropriadas a fim 

de “evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos” (BRASIL, 2010). Além disso, vale ressaltar o parágrafo IV 

supracitado, uma vez que este prevê o aproveitamento energético dos gases gerados 

em aterros sanitários. Assim, o próximo item visa explicar quais as vantagens da 

utilização de aterros e dos gases nele gerado dentro da esfera da administração, tanto 

pública quanto privada, dos resíduos sólidos. 

 

 

3.4.1. Aterros Sanitários e Biogás 

 

Aterros destinados para a acomodação de lixo podem ser controlados ou 

sanitários. A diferença entre os dois reside no fato de o segundo possuir sistemas para 

coleta e tratamento dos produtos gerados pela decomposição dos resíduos, como o 

chorume e o biogás. Estes devem ser utilizados preferencialmente após a realização 

da coleta seletiva, garantindo desta forma que as possibilidades de reciclagem e 

reutilização dos materiais descartados foram esgotadas. Além disso é fundamental a 

existência da separação entre o lixo domiciliar e hospitalar, sendo estes acomodados 

em células discriminadas (MONTEIRO et al., 2001). 

Os aterros sanitários são projetos de engenharia que podem ser configurados 

em três metodologias conhecidas como: de rampa, de trincheira e de área. A diferença 

entre eles é apenas quanto a sua configuração espacial, pois, enquanto o aterro de 

rampa consiste na compactação dos resíduos acima do nível original do terreno – 

formando estruturas escalonadas (normalmente semelhantes às pirâmides) –, o 

segundo se estrutura a partir de longos buracos abertos no solo, preenchidos com os 

rejeitos e cobertos no nível topográfico inicial. Já o método das áreas é bastante 

semelhante ao de rampa, entretanto é aplicado em locais baixos, onde precisa-se 

utilizar o solo de jazidas como cobertura ao invés de utilizar o terreno original 

(MONTEIRO et al., 2001). 
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Para a disposição final dos resíduos seja considerada ambientalmente segura, 

projetos de aterros sanitários devem passar por várias etapas. A primeira é a de 

quantificação e qualificação dos resíduos gerados pelo município atendido, visando 

conhecer, por exemplo, a produção per capita do mesmo e sua composição 

gravimétrica.  A seguir deve-se selecionar uma área adequada para a instalação da 

unidade, sendo essa avaliada segundo critérios sociais, logísticos, econômicos, 

topográficos, geológicos e relativos ao uso da água e do solo, dentre outros. É 

favorável a utilização de áreas próximas a antigos lixões (ou que já tenham sido 

degradadas ou erodidas por atividades anteriores), pouco valorizadas e cujos 

arredores possuam baixa densidade demográfica (ELK, 2007). Estas devem também 

ser relativamente próximas aos centros atendidos de forma a reduzir custos de 

operação. 

Tal projeto deve contar com os seguintes componentes: 

 

• Sistema de drenagem das águas superficiais capaz de evitar a infiltração 

de água no aterro, uma vez que esta promove a lixiviação e pode causar 

instabilidade na massa ali acomodada devido a indução de pressões.  

• Sistema de impermeabilização de fundo e laterais com a finalidade de 

impedir a contaminação do solo e lençóis freáticos com o lixiviado 

(chorume) produzido a partir da decomposição dos compostos orgânicos 

presentes no rejeito. 

• Sistema de drenagem de lixiviado presente no aterro que deve ser 

composto por tubulações resistentes ao fluido escoado, alocadas de 

forma similar a uma “espinha de peixe” e dificilmente obstruíeis. Isto é 

importante, pois esse produto se origina da água da chuva, de 

reservatórios subterrâneos, ou da própria matéria orgânica decomposta 

e, conforme já tratado, é um contaminador do meio ambiente. 

• Sistema de tratamento do lixiviado, para onde este é escoado pelo 

sistema de drenagem. Tal sistema é preferencialmente composto por 

várias formas de tratamento de resíduos, dada a variabilidade da 

composição destes efluentes. Estes podem também ser drenados 

diretamente para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) mais 

próxima. 
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• Sistema de drenagem de gases comumente composto por tubos 

perfurados de concreto armado, rodeados por britas ou rachão 

sustentadas por telas metálicas, a fim de garantir a vedação do conjunto. 

Isto cria um canal preferencial e impede o escape de tais gases através 

da porosidade do solo. A representação deste sistema pode ser 

encontrada na figura 18. 

 

 Figura 18 - Poços de drenagem de gás em aterros sanitários 

       Fonte: Monteiro et al. (2001) 

 

 O último sistema acima definido e o gás por ele drenado possuem especial 

relevância para o estudo aqui desenvolvido. O biogás é gerado pela decomposição 

anaeróbia e aeróbia dos compostos orgânicos por bactérias e é composto por vários 

gases, sendo o metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2) os componentes 

principais, representando cerca de 99% de sua composição (ELK, 2007). A tabela 

abaixo apresenta os demais componentes deste gás e sua distribuição. 
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Tabela 11 – Constituintes comumente presentes no 
biogás obtido em aterros sanitários 

Componente Porcentagem (%)(a) 

Metano 45 – 60  
Dióxido de carbono 40 – 60 
Nitrogênio 2 – 5 
Oxigênio 0,1 – 1 
Enxofre, mercaptanas 0 – 1 
Amônia 0,1 – 1 
Hidrogênio 0 – 0,2 
Monóxido de carbono 0 – 0,2 
Outros 0,01 – 0,6 

Nota:  
(a) A composição variará conforme o tempo de 
utilização do aterro. 

Fonte: Elk (2007) 

 
 

 Segundo Ana Ghislane van Elk (2007), o processo aeróbio, abaixo 

representado, promovido pelo ar presente no meio, acelera a decomposição do 

material orgânico e produz o dióxido de carbono (CO2), calor e água. 

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 +  𝑂2 + 𝑁2 →  𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 +  𝑁2 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

Ainda segundo a autora, o metano (CH4) é gerado a partir de uma reação que 

se dá na ausência do oxigênio. Este se torna escasso nos aterros dada a compactação 

das camadas de materiais e seu consumo pela reação aeróbica anteriormente 

descrita. O processo de degradação anaeróbio é lento, podendo produzir o gás por 

mais de três décadas a partir da mesma fonte, possuindo variações ao longo do tempo 

quanto a concentração gerada de produto. Ele depende das quatro fases que serão 

descritas abaixo. 

A primeira etapa da decomposição anaeróbia se dá através de bactérias que 

decompõem a matéria orgânica, transformando-a em compostos mais simples como 

ácidos graxos, açúcares e aminoácidos. Ela é conhecida por fase acidogênica, devido 

à natureza do processo. Sua representação está na equação abaixo: 

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 +  𝑏𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 →  𝐶𝑂2 + 𝐻2 +  á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑎çú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 

A fase que sucede a fase acidogênica é conhecida como metanogênica instável 

e é dada pela atuação de bactérias (Methanobacterium brvantii e Methanosarcina 

barkeri) existentes no meio-ambiente que utilizam os produtos da fase anterior para 
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produzir metano e dióxido de carbono. Tal processo está representado a seguir (ELK, 

2007): 

á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝐶𝑂2 +  𝐻2 + 𝑏𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 →  𝐶𝑂2 + 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 

A terceira fase deste processo é idêntica a segunda, entretando, enquanto na 

metanogênica instável a formação de metano cresce ao longo do tempo, na sua fase 

estável – tal qual o nome indica – esta produção se dá sem grandes variações, sendo 

perturbada apenas por fatores externos tal como infiltração de águas superficiais 

(ELK, 2007). 

Após várias décadas, quando a matéria orgânica presente no meio não puder 

mais ser degradada pelas bactérias metanogênicas nas condições do aterro, a 

porcentagem produzida de metano se torna desprezível. Este momento é conhecido 

como fase fina. Vale ressaltar que esta é a única fase bem definida no tempo, visto 

que as outras podem ocorrer simultaneamente e dependem de condições como nível 

de compactação inicial, umidade dos componentes, quantidades de nutrientes e 

entrada de água superficial. A tabela 12 traz a duração e concentração de metano 

aproximadas de cada fase da produção do biogás. 

 

Tabela 12 – Fases da produção do biogás, sua duração e 

porcentagem de metano formada. 

Fase Duração Metano (%) 

Acidogênica 1 - 4 semanas 0 

Metanogênica instavel 6 meses – 2 anos 50 – 60 

Metanogênica estável Mais de 30 anos 60 

Final - 0 

                Fonte: Elk (2007) 

 

 

3.4.2. Potencial do biogás para aplicação energética 

 

Conforme tratado no item anterior, o biogás é rico em metano. Este gás um 

grande contribuidor do efeito estufa, podendo reter 21 vezes mais calor na estratosfera 
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do que o dióxido de carbono (ELK, 2007). Estudos indicam que a União Européia 

poderia reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em cerca de 200 mil 

toneladas de gases 2030, apenas melhorando suas práticas de gerenciamento de 

resíduos o Ballinger et al. (2015). Como pode-se notar, a utilização de aterros 

sanitários e a capitação do gás produzido nestes é uma forma importante de mitigação 

do aquecimento global. 

Entretanto, o que fazer com este gás armazenado que além de poluidor 

representa riscos relativos à incêndios e explosões por possuir metano em sua 

composição? 

 Segundo Zulauf (2004) um aterro sanitário com cerca de 1 milhão de toneladas 

(comum em cidades com aproximadamente 300 mil habitantes), possui - por uma 

década - potência de 1MW utilizando motores de combustão. Isto porque, como cerca 

de 50% do biogás é composto por metano, ele possui metade do poder calorífico do 

gás natural, comumente utilizado em áreas residenciais ou industriais. Para isso basta 

que a usina produtora de eletricidade esteja equipada com sistemas de captação, 

secagem e filtração do biogás, além de equipamentos para geração energética, 

elevação de tensão e injeção na rede de distribuição, conforme representado na figura 

19. 

Projetos como o representado na figura 19, com a produção energética ou, até 

mesmo, a queima do biogás em um flare possuem créditos de carbono que podem 

ser vendidos no mercado internacional para empresas que poluam além do definido 

no protocolo de Kyoto. Isto porque o dióxido de carbono produzido na queima do 

metano contribui menos para o efeito estufa do que o gás do qual se origina. 

Entretanto, embora bastante atraente, outras técnicas de produção energética através 

do biogás são possíveis e, possivelmente, mais interessantes.  

Quando utilizado para produção do hidrogênio (H2), através da reforma a vapor 

(como visto no item 3.3.5), a capacidade de obtenção energética a partir de um mesmo 

aterro sanitário aumenta. Isto porque este gás H2 possui maior quantidade de energia 

por unidade de massa do que qualquer outro combustível conhecido, liberando cerca 

de 2,5 vezes mais energia em sua combustão do que o gás natural - 142 MJ/kg frente 

aos 55,6 MJ/kg produzidos pela queima do metano (BOSSEL et al., 200?).  

Entretanto, vale ressaltar que um mol de hidrogênio é 8 vezes mais leve do que 

a mesma quantidade de metano, mas em sua forma gasosa ambos ocupam o mesmo 
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volume no espaço (22,4 L considerando-se a lei dos gases ideais). Por isso a 

utilização de hidrogênio em fase gasosa para produção de energia deve ser 

ponderada com base no tipo de aplicação, espaço disponível para armazenamento 

ou possibilidade de reabastecimento. 

 

Figura 19 – Esquema de funcionamento de uma usina produtora de energia através 

da combustão do biogás. 

 

Fonte: Stamatiu (2012) 

 

Devido a tal potencial e às características inflamáveis tanto do produto 

(hidrogênio) quanto do reagente (metano) que os fazem se tornar um risco para a 

integridade da planta e segurança dos seus operadores e população vizinha, este 

trabalho se dedica a analisar os perigos envolvidos no processo e mitigá-los. Isto será 

feito no próximo capítulo, onde o fluxograma do processo e o estudo serão 

apresentados. 
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4. ANÁLISE DE SEGURANÇA DA REFORMA A VAPOR DO METANO 

 

 A análise de segurança de processo ou PHA (do inglês: Process Hazard 

Analysis) é um método qualitativo de identificação de perigos inerentes do processo. 

Estes podem ser causadores de acidentes, cujos efeitos são passiveis de afetar os 

funcionários da indústria, a comunidade ao redor e o meio-ambiente. Muitas são as 

ferramentas adequadas para produzir este tipo de estudo como por exemplo a 

metodologias “what if?”, checklists, LOPA, FMEA e HAZOP, algumas das quais já 

abordadas no capítulo dois do presente trabalho.  

 Neste capítulo será utilizada a última destas metodologias para estudar o 

processo de produção de hidrogênio via reforma a vapor do metano produzido em 

aterros sanitários. Para que esta análise seja proveitosa é preciso que o fluxograma 

da unidade escolhida seja aqui destrinchado a fim de que se compreenda quais os 

equipamentos presentes na planta e suas funções relativas ao processo, o que será 

feito no item 4.1. Em seguida será feita separação dos nós e a explicação da 

metodologia utilizada para a obtenção dos resultados apresentados no capítulo 5. 

 

4.1. EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 

O processo de obtenção de hidrogênio através de biogás de aterro se dá de 

forma semelhante ao já amplamente conhecido na indústria de reforma a vapor do 

metano. Para fins de simplificação desse estudo, entende-se que o limite de bateria 

de entrada é a linha de biogás de aterro, estando o processo de captação do mesmo 

fora do escopo da análise. Entretanto, vale ressaltar que, embora não esteja sendo 

estudada neste trabalho, é também necessária a prévia purificação do biogás através 

da separação de dióxido de carbono do restante da mistura gasosa, para que não 

ocorram reações secundárias durante o processo. 

No processo de reforma a vapor, os principais equipamentos utilizados são: 

• Compressor; 

• Reatores de Hidrotratamento; 

• Reator de reforma e Reator de shift; 

• Trocadores de calor; 

• Vasos de separação; 

• Bombas; 
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Além de válvulas e outros instrumentos. 

O fluxograma de processo da Reforma a vapor do biogás é apresentado a 

seguir na figura 20: 

Fonte: Adaptado Linde (2020) 

 

Figura 20 – Reforma a vapor do Biogás 
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4.1.1. Compressor (K-01) 

 

O processo de reforma a vapor requer altos valores de temperatura e pressão 

da carga. No limite de bateria inicial temos a entrada do biogás de aterro passando 

por um compressor, para que a alimentação de gás chegue à pressão de 42 bar 

necessária para o processo. 

Compressor é o equipamento industrial utilizado para aumentar a pressão de 

um gás ou alimentação gasosa. Existem diversos tipos de compressores disponíveis 

no mercado, cada um mais indicado para um determinado tipo de trabalho requerido. 

Os tipos de compressores mais comuns nas usinas químicas são os 

turbocompressores, que podem ser divididos em axial e radial. A diferença entre esses 

é o sentido da passagem de gás (PROPEQ, 2019). 

Para realizar a escolha ideal de um compressor, deve-se analisar diversos 

fatores como vazão do gás, pressão de entrada e saída, propriedades termodinâmicas 

do gás, potência requerida, além do custo do equipamento (PROPEQ, 2019). 

 

4.1.2. Reatores de hidrotratamento (HDS-01/02 e HDT-01) 

 

Após a compressão do gás, a alimentação chega aos Reatores de 

Hidrotratamento, que são necessários para o pré-tratamento da carga gasosa antes 

da reação de reforma.  

O hidrotratamento é realizado para remover compostos de nitrogênio, oxigênio, 

metais pesados e enxofre. Esse tratamento é necessário para a proteção dos 

catalisadores dos reatores de reforma e shift.  

O funcionamento desses reatores é citado no capítulo 3 deste estudo e consiste 

em um reator de leito fixo contido de catalisador heterogêneo. O HDT-01 é um reator 

de hidrotratamento geral, em que ocorrem diversas reações para retirada de 

oxigenados, nitrogenados e metálicos, enquanto os HDS-01/02 são reatores de 

Hidrodessulfurização, que realizam a retirada de compostos sulfurados e funcionam 

de forma paralela. 
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4.1.3. Reator de reforma (R-01) 

 

O reator de reforma é um reator de leito fixo com catalisador a base de Níquel. 

A principal reação ocorrida neste reator, que é a conversão do metano em CO e H2, é 

endotérmica, então para se obter altos graus de conversão do metano são 

necessários condições severas de pressão e temperatura (42 bar, 565°C). Tais 

condições levam a grandes despesas com energia e à possibilidade de desativação 

do catalisador por sinterização (queda de atividade catalítica por perda de área ativa 

superficial). Outro problema que pode acontecer no reator de reforma é a deposição 

de coque no catalisador, devido a reações paralelas, como a decomposição do 

metano (DANTAS, 2011). 

𝐶𝐻4  →   𝐶 + 2𝐻2  

Para evitar a formação de coque, é utilizado um excesso de vapor na 

alimentação no reator. Para plantas industriais, é utilizada uma razão de H2O/CH4 = 

2,0-6,0 (BHARADWAJ; SCHMIDT, 1995). 

Devido ao fato deste equipamento gerar gás de síntese (uma mistura de CO e 

H2) e atuar em temperaturas elevadas, o fenômeno de “poeira metálica” do inglês 

metal dusting se torna um provável risco para o sistema. Este fenômeno que consiste 

na corrosão de ferro, aços e ligas a base de níquel (Ni) e cobalto (Co) sob condições 

de temperatura que variam entre 400ºC e 800ºC (MULAUDZI et al., 2013), pode 

provocar vazamentos e, este efeito, somado a possibilidade de ocorrência da High 

Temperature Hydrogen Attack (HTHA), conforme descrito no item 3.1 do presente 

trabalho, faz com que a seleção do material deste equipamento seja de fundamental 

importância para a segurança, disponibilidade e confiabilidade do projeto. Segundo os 

limites de operação para ligas a serviço de hidrogênio apresentado pela API 941, nas 

condições de trabalho do reformador e tubulações, o material a ser selecionado 

seriam as ligas seguintes ligas: 1.25Cr-0.5Mo ou 1.0Cr-0.5Mo (API, 2016). Entretanto, 

como o aço austenítico inoxidável apresenta resistência a corrosão em ampla faixa de 

temperatura, o presente trabalho considerará seu uso para equipamentos a jusante 

do reformador. 
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4.1.4. Reator de shift (R-02) 

 

O gás de síntese (CO e H2) que sai do reator de reforma é direcionado para um 

outro reator, chamado Reator de shift, para realizar o deslocamento de CO em CO2, 

aumentando a produção de Hidrogênio, como já mostrado no presente estudo no item 

3.3.5. Para essa reação é utilizado um reator de leito fixo, com catalisadores em 

pastilhas a base de óxido de ferro. Tal reator utiliza a tecnologia de HTS (High 

Temperature Shift), no qual a reação é conduzida a altas temperaturas, podendo 

variar de 300-450 °C (GOKHALE et al., 2008).  

Em alguns sistemas são utilizados dois reatores em série, primeiro o HTS e 

depois o LTS (Low Temperature Shift), que processa a reação de shift em 

temperaturas mais brandas (160-270°C), que utiliza catalisadores a base de Cobre. 

Assim, obtém-se conversões globais de CO mais elevadas. A tecnologia utilizada vai 

depender do estudo de condições de cada unidade. 

 

4.1.5. Trocadores de Calor (E-01/02/03/04/05/06/07/08) 

 

Uma característica importante do processo de reforma a vapor é certamente a 

integração energética da planta. Tal integração é utilizada para minimizar o consumo 

energético e diminuir o consumo de utilidades (água de processo, vapor de processo, 

etc), pois as correntes utilizadas na troca térmica são as mesmas do processo. Visto 

que o processo demanda grande quantidade de energia para suas reações principais, 

por serem processadas em altas temperaturas, o uso de trocadores de calor é 

inevitável e imprescindível.  

Trocadores de calor são equipamentos que auxiliam a transferência de calor 

de uma corrente para outra, necessária para favorecer uma reação ou então para 

controle de temperatura. O trocador utilizado em processos que demandam altas 

pressões, como é o caso da reforma, são do tipo casco e tubo, no qual uma corrente 

passa por tubos internos no equipamento e a outra passa em torno do casco dele. 
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O dimensionamento desses trocadores é realizado tendo em vista diversos 

fatores como natureza dos fluidos, quantidade de calor trocada, velocidade de 

escoamento, corrosão, manutenção, limpeza etc. São equipamentos muito versáteis, 

que podem ser construídos de diversas formas e materiais.  

 

4.1.6. Vasos de separação (V-01/02) 

 

No processo são realizadas duas separações em vasos de flash. A primeira, 

no vaso V-01, é a separação da corrente quente, no qual o gás provindo do reator de 

Shift é separado do vapor remanescente e este é encaminhado para o tambor de 

vapor na seção de utilidades, enquanto a segunda, no V-02 é a separação da corrente 

fria, em o gás é separado de água, esta que é misturada à corrente de água 

desmineralizada que entra no trocador a montante do V-01. Depois disso o gás está 

pronto para ser levado à Unidade de purificação de hidrogênio, que irá purificar o gás 

de síntese o separando do CO e CO2 produzidos, tendo H2 com produto final do 

processo.  

 

4.1.7. Bombas (P-01/02) e utilidades (D-01/02) 

 

As bombas utilizadas nesse processo são para inserir as utilidades necessárias 

ao processo. Tanto a água de processo quanto o vapor utilizado na reforma, são 

chamados de utilidades. O objetivo das utilidades é fornecer os insumos necessários 

para operar os equipamentos da planta. Cada planta química tem necessidades 

específicas de utilidades e no caso do processo de reforma, como já foi dito 

anteriormente, o uso dessas utilidades é reduzido devido à integração energética.  

Os equipamentos D-01 e D-02 são um tambor de vapor e desaerador, 

respectivamente. Ambos são equipamentos da rede de utilidades da unidade. 
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4.1.8. Unidade de purificação de hidrogênio 

 

Integrada à planta de reforma do biogás de aterro, existe uma unidade de 

purificação de Hidrogênio, também denominada PSA (Pressure Swing Adsorption – 

Sistema de adsorção por diferença de pressão). Esse sistema é composto por colunas 

adsorvedoras integradas, onde o hidrogênio é separado dos demais gases.  

O funcionamento da unidade de PSA é baseado no estabelecimento da 

diferença de pressão entre os diversos gases que a compõe, promovendo melhor 

adsorção do molecular destes equipamentos. Sendo assim, a unidade é sensível e 

dependente das pressões de entrada da corrente (“Air”) e da saída de hidrogênio 

(“Pure Hydrogen”). Apesar de se tratar de um processo por batelada, os ciclos são 

rápidos e por possuir diversos vasos integrados, pode-se considerar como um 

processo contínuo (CRUZ, 2010). Um desenho do esquema do sistema é apresentado 

a seguir na figura 21: 

 

Fonte: Benson, 200? 

Figura 21 - Esquemático da Unidade de Purificação de Hidrogênio - PSA 
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Após a purificação na PSA, o gás hidrogênio é obtido com 99,99% de pureza e 

está pronto para ser comercializado. No presente estudo foi considerado que tal 

unidade é um “skid”, ou seja, um sistema modular que já vem montado e 

dimensionado pelo fornecedor e por isso a PSA não foi considerada no estudo de 

segurança. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA - HAZOP   

 

A metodologia HAZOP e suas nuances gerais já foram explicadas no item 2.7.1 

do presente documento. Neste capítulo serão abordadas as especificidades do estudo 

realizado para a planta de reforma a vapor do biogás.  

É importante informar ao leitor que a produção desta análise de perigos de 

processos foi realizada através do software Open PHA Premium Process Hazards 

Analysis®, desenvolvido pela Kenexis Integrated Safety Suite (KISS) e, após sua 

conclusão, ela foi importada para planilhas de Excel a fim de quantificar os resultados 

encontrados.  

Um estudo de análise de perigos de processo deve, idealmente, ser conduzido 

por uma equipe treinada de especialistas de todas as áreas envolvidas no projeto, 

sendo elas: elétrica, controle e instrumentação, processo, segurança, detalhamento, 

entre outras. Sendo assim, este estudo, que foi conduzido por duas pessoas que 

possuem uma mesma área de conhecimento, não deve ser encarado como definitivo, 

sendo esperado que a análise seja robusta e abrangente, mas não que identifique a 

totalidade dos perigos envolvidos na produção.  

 

4.2.1. Determinação dos nós do processo 

 

Conforme definido no capítulo 2, os nós de um HAZOP são as seções do 

processo de produção que possuem características semelhantes e serão analisadas 

do ponto de vista de sua periculosidade. Neste estudo a unidade foi dividida em 7 nós, 

estando abaixo representada esta divisão através da figura 22, sendo as linhas e 
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equipamentos selecionadas no interior de cada polígono colorido, relativas a um dos 

nós do estudo.  

Figura 22 – Reforma a vapor do Biogás 

Fonte: Autores (2020) 

 

A tabela 13 representa a relação entre as cores da imagem acima e a 

numeração dos nós, indicando suas fronteiras, condições de funcionamento, materiais 

perigosos envolvidos e tags (códigos de identificação) dos equipamentos interiores a 

eles. Estas informações foram inseridas na aba nodes (nós) do software Open PHA, 

como pode ser visto na figura 23, de forma a alimentar o programa com os dados 

necessários à elaboração do estudo. 

 

Tabela 13 – Descrição dos nós definidos para o estudo de HAZOP 

Descrição Fronteiras 
Condições de 
funcionamento 

Materiais 
perigososb 

Tags dos 
equipamentos C

o
r 

1: 
Hidrotratamento 

Do tie-in de biogás, 
até os reatores de 
hidrotratamento 

Compressor: 
600psig, 
30ºC 
HDS: 42 bar 
e 385ºC 

Biogás 
(CH4, CO2 
e R-Sn) a 

K-01;  
E-03;  
HDT-01; 
HDS-01; 
HDS-02. 

V
e

rd
e
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Descrição Fronteiras 
Condições de 
funcionamento 

Materiais 
perigososb 

Tags dos 
equipamentos C

o
r 

2: 
Reformador e 
seção 
convectiva 

Da linha a jusante 
dos HDS até reator 
de reforma do 
biometano. 

Corrente de 
vapor: 32 
bar e 750ºC 
Corrente de 
Biometano: 
42 bar e 
385ºC 
Reformador: 
<42 bar e 
565ºC  

Gás de 
síntese 
(CH4 e 
CO2) e 
vapor 

E-01;  
R-01. 

V
e

rm
e

lh
o
 

3: 
Trocador de 
calor e Reator 
de Shift 

Do trocador de 
calor E-02 até o 
Shift 

Alimentação 
do trocador: 
833ºC 
Alimentação 
shift: 340ºC 

H2, CO, 
CO2 e 
Vapor 

E-02;  
R-02. 

A
m

a
re

lo
 

4: 
Resfriamento 
do produto 
gasoso da 
corrente 
quente 

Do trocador E-04 
até o vaso de 
separação V-01, 
compreendendo 
também a corrente 
de água 
desmineralizada 

Produto 
shift: 411ºC 
Corrente de 
entrada E-
04: 320ºC 
Corrente de 
saída E-04: 
286ºC 
Corrente de 
saída E-05: 
159ºC 

H2 e Vapor 
E-04;  
E-05;  
V-01; L

a
ra

n
ja

 

5: 
Resfriamento 
do produto 
gasoso da 
corrente fria 

Do trocador E-06 
até a unidade de 
purificação (PSA), 
compreendendo 
também a corrente 
de água 
refrigerada 

Corrente de 
saída E-06: 
132ºC 
Corrente de 
saída E-07: 
37ºC 

H2 
E-06;  
E-07; 
V-02. 

L
ilá

s
 

6: 
Alimentação de 
água e geração 
de vapor 

Do pulmão de 
vapor D-01 até a 
bomba P-01 

Vapor a 
42bar e 
750ºC 

Vapor 
P-01;  
D-01;   
D-02. 

A
z
u

l 

7: 
Fatores 
humanos 

Toda a operação - - - - 

Notas:  

a – R-Sn representam nesta tabela compostos orgânicos com enxofre em sua composição 

b – Embora vapor de água não possua características tóxicas ou inflamáveis, o mesmo é uma 

substância perigosa no processo devido sua pressão e temperatura elevada. 
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Fonte: Autores (2020) 

 

Figura 23 – Nós incluídos no software Open PHA 

Fonte: Autores (2020) 

 

O sétimo nó, descrito como fator humano na tabela 13, abrange toda a 

operação e layout da unidade e considera itens que estão sobre a influência de ações 

humanas. Sendo assim, o estudo não visa culpabilizar indivíduos por possíveis 

incidentes, mas sim, prever barreiras para mitigar comportamentos inadequados de 

funcionários – passíveis de ocorrer, provocados por inúmeros fatores. 

 

4.2.2. Palavras-guia e parâmetros 

 

A análise de perigos da operação aqui realizada será do tipo consequência-

por-consequência, relacionando, portanto, cada salvaguarda e recomendação com 

cada consequência proveniente de uma causa. Desta forma o estudo oferecerá a 

possibilidade de se realizar uma referência cruzada completa (HYATT, 2003). 

Como já explicado neste trabalho, as palavras-guia, quando combinadas com 

parâmetros ou operações evidenciam desvios passiveis de ocorrer no processo. As 

palavras guias, parâmetros e os desvios utilizados para todos os nós do HAZOP 

realizado estão exibidos na tabela 14 – para os nós de 1 a 5 (que tratam de desvios 

de segurança e processo para correntes de produtos em estado gasoso). Já os 



93 

 

desvios estudados para o sexto nó podem ser vistos na tabela 15, divergindo da 

anterior apenas por levar em consideração o parâmetro nível. Isso se dá, pois os 

equipamentos estudados neste nó operem com água tanto na forma líquida quanto 

vapor. Pode-se notar que as palavras guias e parâmetros descritos abaixo constam 

nas tabelas 9 e 10, presentes no capítulo dois deste estudo. 

 

Tabela 14 – Palavras-guia, parâmetros e desvios aplicados nos cinco primeiros nós 

do HAZOP da planta de reforma a vapor do biometano 

Item do HAZOPa 
Palavra-guia Parâmetro Desvio 

n.1 Mais/Maior Fluxo Mais/ Maior Fluxo 

n.2 Menos/Menor Fluxo Menos/Menor fluxo 

n.3 Não/Nenhum(a) Fluxo Não/Nenhum 

n.4 Mal direcionado Fluxo Fluxo Mal direcionado 

n.5 Reverso Fluxo Fluxo Reverso 

n.6 Mais/Maior Pressão Mais/ Maior Pressão 

n.7 Menos/Menor Pressão Menos/Menor pressão 

n.8 Não/Nenhum(a) Pressão Não/Nenhum(a) pressão 

n.9 Mais/Maior Temperatura Mais/ Maior Temperatura 

n.10 Menos/Menor Temperatura Menos/Menor Temperatura 

n.11 Mais/Maior Concentração Mais/Maior Concentração 

n.12 Menos/Menor Concentração Menos/Menor Concentração 

n.13 Parcial Manutenção Manutenção Parcial 

Nota:  

a) A primeira coluna corresponde ao item no qual cada desvio pode ser encontrado no estudo, 

com a letra n representando o número do nó estudado, que pode variar de 1 a 5. Este recurso 

foi utilizado para evitar a presença de cinco tabelas iguais em conteúdo. 

Fonte: Autores (2020) 

 

Tabela 15 – Palavras-guia, parâmetros e desvios aplicados nos cinco primeiros nós 

do HAZOP da planta de reforma a vapor do biometano 

Item do HAZOPa 
Palavra-guia Parâmetro Desvio 

6.1 Mais/Maior Fluxo Mais/ Maior Fluxo 

6.2 Menos/Menor Fluxo Menos/Menor fluxo 

6.3 Não/Nenhum(a) Fluxo Não/Nenhum 
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Item do HAZOPa 
Palavra-guia Parâmetro Desvio 

6.4 Mal direcionado Fluxo Fluxo Mal direcionado 

6.5 Reverso Fluxo Fluxo Reverso 

6.6 Mais/Maior Pressão Mais/ Maior Pressão 

6.7 Menos/Menor Pressão Menos/Menor pressão 

6.8 Não/Nenhum(a) Pressão Não/Nenhum(a) pressão 

6.9 Mais/Maior Temperatura Mais/ Maior Temperatura 

6.10 Menos/Menor Temperatura Menos/Menor Temperatura 

6.11 Mais/Maior Nível Mais/ Maior Nível 

6.12 Menos/Menor Nível Menos/Menor Nível 

6.13 Mais/Maior Concentração Mais/Maior Concentração 

6.14 Menos/Menor Concentração Menos/Menor Concentração 

6.15 Parcial Manutenção Manutenção Parcial 

Nota:  

a) A primeira coluna corresponde ao item no qual cada desvio pode ser encontrado no estudo. 

Fonte: Autores (2020) 

 

Para o sétimo nó foram utilizados outros desvios, devido a sua natureza 

discrepante dos demais, uma vez que este aborda desvios causados por fatores 

humanos como: desatenção, desconhecimento ou erros no projeto, entre outros. 

 As palavras guias e parâmetros utilizados tiveram como base o artigo “Uma 

aplicação prática de ‘HAZOP-Humano’ para procedimentos críticos” (ELLIS; HOLT, 

2009), entretanto não se limitaram às sugestões nele feitas. A tabela 16 traz as 

palavras-guia, parâmetros e desvios analisados. 

Tabela 16 – Palavras-guia, parâmetros e desvios aplicados no sétimo nó do HAZOP 

da planta de reforma a vapor do biometano 

Item do 
HAZOPa Palavra-guia Parâmetro Desvio 

7.1 Não/Nenhum(a) Alarme em caso de 
emergência. 

Não/Nenhum(a) alarme 
em caso de emergência. 

7.2 Menos/Menor 

Iluminação nas áreas de 
trabalho incluindo em 
situações de 
emergência 

Menos/Menor iluminação 
nas áreas de trabalho 
incluindo em situações de 
emergência 
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Item do 
HAZOPa Palavra-guia Parâmetro Desvio 

7.6 Não/Nenhum(a) 

Uso de Equipamentos 
de Proteção individual 
por parte dos 
operadores 

Não/Nenhum(a) uso de 
Equipamentos de 
Proteção individual por 
parte dos operadores 

7.4 Não/Nenhum(a) 

Acesso à válvulas 
indicadores e 
equipamentos que 
sejam operados 
manualmente ou 
precisem de constante 
manutenção 

Não/Nenhum(a) acesso à 
válvulas indicadores e 
equipamentos que sejam 
operados manualmente ou 
precisem de constante 
manutenção 

7.5 Parcial 

Manutenção de rotina é 
realizada nos Sistemas 
Críticos de Segurança 
(SCS) e em 
equipamentos de 
segurança 

Parcial manutenção de 
rotina é realizada nos 
Sistemas Críticos de 
Segurança (SCS) e em 
equipamentos de 
segurança 

7.6 Não/Nenhum(a) 

Compreensão da forma 
correta de utilização de 
equipamentos de 
proteção individual por 
parte dos funcionários 

Não/Nenhum(a) 
Compreensão da forma 
correta de utilização de 
equipamentos de proteção 
individual por parte dos 
funcionários 

7.7 Parcial 

Compreensão da forma 
correta de utilização de 
equipamentos de 
proteção individual por 
parte dos funcionários 

Parcial Compreensão da 
forma correta de utilização 
de equipamentos de 
proteção individual por 
parte dos funcionários 

7.8 Não/Nenhum(a) 

Etiquetagem de 
equipamentos críticos 
(tanques, tubulações, 
válvulas manuais, 
instrumentos, controles, 
etc.) 

Não/Nenhum(a) 
Etiquetagem de 
equipamentos críticos 
(tanques, tubulações, 
válvulas manuais, 
instrumentos, controles, 
etc.) 

7.9 Parcial 

Etiquetagem de 
equipamentos críticos 
(tanques, tubulações, 
válvulas manuais, 
instrumentos, controles, 
etc.) 

Parcial Etiquetagem de 
equipamentos críticos 
(tanques, tubulações, 
válvulas manuais, 
instrumentos, controles, 
etc.) 
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Item do 
HAZOPa Palavra-guia Parâmetro Desvio 

7.10 Menos/Menor 

Conhecimento dos 
parâmetros críticos de 
operação por parte do 
operador 

Menos/Menor 
Conhecimento dos 
parâmetros críticos de 
operação por parte do 
operador 

7.11 
Outro(a) que 
não seja 

O setpoint correto 
inserido em sistemas de 
controle 

Outro(a) que não seja O 
setpoint correto inserido 
em sistemas de controle 

7.12 Não/Nenhum(a) 

Procedimento 
operacional para 
operações comuns à 
unidade 

Não/Nenhum(a) 
procedimento operacional 
para operações comuns à 
unidade 

7.13 Assim como 

Falta de comunicação 
entre os operadores de 
diferentes turnos quanto 
a eventos relevantes 
ocorridos no processo 

Assim como Falta de 
comunicação entre os 
operadores de diferentes 
turnos quanto a eventos 
relevantes ocorridos no 
processo 

7.14 
Outro(a) que 
não seja 

A posição correta das 
válvulas (fechada ou 
aberta) durante a 
partida da planta. 

Outro(a) que não seja 

7.15 Não/Nenhum(a) 

Sinalização das áreas 
perigosas da unidade 
(tais como painéis 
energizados, espaços 
confinados e 
equipamentos rotativos) 
ou de rotas de 
emergência 

Não/Nenhum(a) 
Sinalização das áreas 
perigosas da unidade (tais 
como painéis energizados, 
espaços confinados e 
equipamentos rotativos) 
ou de rotas de emergência 

7.16 Assim como 

Equipamentos não 
próprios para áreas 
eletricamente 
classificadas ou 
pessoas portadoras de 
objetos que são fonte de 
ignição em potencial 
(como cigarros) 
próximos a tubulações 
de metano e hidrogênio. 

Assim como 
Equipamentos não 
próprios para áreas 
eletricamente 
classificadas ou pessoas 
portadoras de objetos que 
são fonte de ignição em 
potencial (como cigarros) 
próximos a tubulações de 
metano e hidrogênio. 

7.17 Assim como Equipamentos não 
próprios para áreas 

Assim como 
Equipamentos não 
próprios para áreas 
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Item do 
HAZOPa Palavra-guia Parâmetro Desvio 

eletricamente 
classificadas ou 
pessoas portadoras de 
objetos que são fonte de 
ignição em potencial 
(como cigarros) 
próximos reservatórios 
de diesel de bombas. 

eletricamente 
classificadas ou pessoas 
portadoras de objetos que 
são fonte de ignição em 
potencial (como cigarros) 
próximos reservatórios de 
diesel de bombas. 

7.18 Assim como 
Vazamento de óleos 
utilizados em bombas e 
compressores 

Assim como Vazamento 
de óleos utilizados em 
bombas e compressores 

Nota:  

a) A primeira coluna corresponde ao item no qual cada desvio pode ser encontrado no estudo 

Fonte: Autores (2020) 

 

Estas tabelas foram adicionadas na aba “desvios” do software Open PHA (vide 

figura 24) para que, de maneira automática, os desvios aparecessem nas planilhas 

geradas na aba “PHA Planilhas”, onde foi registrada a análise de perigos. Assim, 

garantiu-se que nenhum desvio deixasse de ser analisado. 

Figura 24 – Desvios registrados para todos os nós no software 

 

Fonte: Autores (2020) 
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4.2.3. Matriz de Riscos – Severidade x Frequência 

 

A matriz de riscos é uma forma visual de se identificar a gravidade de um risco 

através da frequência e severidade de seu evento iniciador. Esta é utilizada em muitas 

metodologias de análises de riscos e, conforme elucidado por Rausand e Haugen 

(2020, p. 149), “não há uma norma internacional que trate de matrizes de risco”. Por 

isso, ainda segundo os autores, “O tamanho da matriz, os rótulos de seus eixos e 

assim por diante, devem ser decididos pelo analista”. 

As tabelas 17 e 18 apresentam as categorias de severidade e frequências 

escolhidas pelas autoras para proceder com o estudo HAZOP que será apresentado 

no capítulo seguinte.  

Na primeira, são apresentadas as categorias de frequência, com sua faixa de 

valor anual correspondente e descrição – esta é feita afim de evitar a possibilidade de 

interpretações divergentes que poderiam advir caso apenas a categoria fosse 

apresentada. Já na tabela seguinte, podem ser observadas as classificações das 

consequências para cenários acidentais que afetem a segurança, o meio-ambiente ou 

ativos - como equipamentos, tubulações, edifícios e outros bens materiais - da 

unidade industrial. 

Vale ressaltar que em uma situação real, o comum é que o projeto já conte com 

algumas salvaguardas pré-estabelecidas no seu diagrama de processo e 

instrumentação (P&ID). Desta forma, estas costumam ser levadas em consideração 

para a classificação da frequência de um cenário acidental. Entretanto, no presente 

trabalho, devido a dificuldade de se encontrar um diagrama com a instrumentação 

necessária, decidiu-se adicionar as salvaguardas ao longo do HAZOP, não levando-

as em consideração no momento da classificação do risco. 

Tabela 17 – Classificações de frequência 

Categoria Descrição 
Frequência 

(ano-1) 

1. Comum Esperado ocorrer várias com frequência. 10 < f < 1 

2. Ocasional 
Esperado ocorrer de vez em quando e vai 
ocorrer durante a vida útil da planta. 

1 < f < 10-1 
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Categoria Descrição 
Frequência 

(ano-1) 

3. Possível 
Evento improvável, porém possível de ocorrer 
durante a vida útil da planta. 

10-1 < f < 10-2 

4. Remota 
Evento de possibilidade remota, que não 
necessariamente ocorrerá durante a vida útil 
da planta. 

10-2 < f < 10-3 

5. Extremamente    
 Remota 

Evento extremamente raro, que não 
necessariamente ocorrerá durante a vida útil 
da planta. 

10-4 < f < 0 

Fonte: Adaptado de Rausand; Haugen (2020) 

 

Tabela 18 – Classificações de severidade 

Categoria 
Tipos de Consequência 

Segurança Meio-ambiente Ativos 

1. Catastrófica 
Mais de uma 
fatalidade. 

Mais de 5 anos para 
recuperação dos 
recursos ecológicos. 

Perda total do 
sistema e dano 
significativo à área 
externa do sistema 

2. Severa Uma fatalidade. 

De dois a 5 anos 
para recuperação 
dos recursos 
ecológicos 

Perda da parte 
principal do sistema; 
produção 
interrompida por 
meses. 

3. Moderada 

Permanente 
incapacitação ou 
prolongado 
tratamento 
hospitalar. 

Menos de 2 anos 
para recuperação 
dos recursos 
ecológicos. 

Dano considerável 
ao sistema; 
produção 
interrompida por 
semanas. 

4. Desprezível 

Ferimento que 
requeira tratamento 
médico e perdas de 
dias de trabalho. 

Dano ecológico local 
de baixa duração 
(menos de 1 mês). 

Dano pequeno ao 
sistema, influência 
desprezível na 
produção. 

5. Negligenciável 
Machucado sem 
gravidade/ 
incomodo. 

Dano ambiental 
negligenciável. 

Dano negligenciável 
à propriedade. 

Notas: 

a) A categoria segurança é representada com a letra “S” na coluna CAT das planilhas de HAZOP 

exibidas na seção 5 enquanto meio-ambiente e ativos são representados com as letras “E” e “A” 

respectivamente. 

Fonte: Adaptado de Rausand; Haugen (2020) 
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A partir das categorias supracitadas e levando-se em consideração os desvios 

citados no item 4.2.2, é possível caracterizar cada cenário acidental estudado (que 

consiste no desvio, sua causa e consequência) quanto a sua frequência e severidade. 

Vale ressaltar que esta caracterização foi feita sem considerar as salvaguardas do 

processo, uma vez que, como pode-se perceber pela figura 20, nenhuma barreira foi 

definida antes da análise iniciar. É através do HAZOP que as mitigações serão 

sugeridas. 

Desta forma o risco agregado por tal cenário à operação será definido de 

acordo com a Matriz de Risco apresentada na figura 25. Nela as categorias de 

severidade se encontram numeradas no eixo vertical e as de probabilidade no eixo 

horizontal. O risco, por sua vez é dado pela intersecção das linhas e colunas. 

Na matriz representada pela figura 25, as categorias de risco estão 

representadas por cores e letras, sendo elas (RAUSAND, HAUGEN, 2020): 

 

• Risco Não Aceitável (NA) - quadrados vermelhos: Para cenários nesta 

região, é obrigatório a instauração de medidas de mitigação de risco. 

• Risco Moderado (M) - quadrados amarelos: No estudo devem ser 

previstas medidas de redução de riscos para cenários nessa região 

contando que o impacto na segurança compense os custos adicionais 

ao projeto causados por tais mitigações. 

• Risco Aceitável (A) - quadrados verdes: Na região de risco aceitável, não 

existe necessidade de propostas de medidas mitigatórias para cenários 

que se encontrem nesta região. Isto porque, os custos destinados para 

reduzir tal risco não se justificam e podem ser aplicados em melhorias 

em outras áreas do processo, reduzindo o risco total do projeto. 

 



101 

 

Figura 25 – Matriz de risco gerada no software Open PHA e utilizada para o HAZOP 

Fonte: Adaptado de Rausand; Haugen (2020) 

 

4.2.4. Planilhas de HAZOP 

 

 

As planilhas utilizadas no desenvolvimento do HAZOP apresentadas na seção 

seguinte foram geradas pelo Open PHA, conforme dito anteriormente. Este é um 

software facilitador de análises de risco e, portanto, após a realização das etapas 

descritas nos itens 4.2.1 e 4.2.2, as planilhas passam a apresentar de forma 

automática, para cada nó, o desvio a ser estudado.  

Cabe então ao time envolvido no estudo registrar as causas de cada desvio, 

suas consequências e realizar a seleção do tipo de consequência – que pode ser: 

segurança, meio-ambiente ou ativos – conforme o item 4.2.3. Desta forma torna-se 

possível classificar o cenário quanto a suas categorias de severidade e frequência. 

Vale ressaltar que a classificação do risco se dá de maneira automática pelo 

programa. Este, a partir do nível de severidade e da frequência informada pelo 

avaliador, faz uso da matriz de risco apresentada na figura 25 para selecionar de forma 
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correta do risco gerado pelo cenário acidental estudado. A figura 26 representa a 

interface do programa para a realização do HAZOP. 

Figura 26 – Interface Open PHA para HAZOP, utilizando como exemplo o desvio 1.1 

(mais fluxo no primeiro nó). Ao lado estão listados os títulos de cada coluna. 

 

Fonte: Autores (2020) 

Estando todas estas informações endereçadas na planilha, cabe ainda ao time 

envolvido no estudo identificar ou incluir salvaguardas e recomendações para cada 

desvio (caso aplicável). Tais resultados serão exibidos na seção 5 do presente 

trabalho. 
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5. RESULTADOS DO HAZOP 

 

Os quadros de 1 a 7 apresentados a seguir consistem na totalidade do estudo 

de perigos e operabilidade (HAZOP) desenvolvido neste trabalho. Estes foram 

desenvolvidos a partir da metodologia descrita na seção 4 deste trabalho, durante 7 

reuniões de cerca de 2 horas cada – totalizando 14h de estudo.  

A partir destes encontros fez-se possível não apenas classificar os riscos 

envolvidos no processo de produção de hidrogênio via reforma a vapor do biogás 

obtido em aterros sanitários, como também propor salvaguardas e recomendações a 

fim de mitigá-los.  

Desta forma, é com base nos quadros de 1 a 7 que todo o resultado do presente 

projeto se desenvolve. A partir deles, serão apresentados, através de uma matriz de 

riscos presente no item 5.1, quantos cenários foram classificados em cada 

combinação de consequência e frequência.  Serão também listadas todas as 

salvaguardas e recomendações propostas ao longo do estudo no item 5.2. 

Uma vez que as barreiras sugeridas representarão impacto no orçamento do 

projeto, é também de interesse deste trabalho, compreender em quanto tempo os 

investimentos em segurança aqui sugeridos serão pagos através da venda do 

produto, para assim inferir se o projeto é, ou não, viável economicamente. Tais 

cálculos serão expostos no item 5.3.



 

105 

 

 

Quadro 1 – Resultados do primeiro nó (Hidrotratamento) do estudo de perigos e operabilidade (HAZOP) 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  

1.1   Mais/ Maior Fluxo 
1.1.1   Maior fluxo de 
biogás proveniente do 
aterro sanitário 

1.1.1.1   Troca de calor 
ineficiente no equipamento 
E03 

S 5 2 A 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha )   

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

5   Alarme de alta 
pressão a 
montante do 
compressor 
(PAH-01)   

1.1.1.2   Menor rendimento 
na reforma 

S 5 2 A 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha )   

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

5   Alarme de alta 
pressão a 
montante do   



 

106 

 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
compressor 
(PAH-01) 

1.1.1.3   Hidrotratamento 
ineficiente 

A 3 2 M 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha )   

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

5   Alarme de alta 
pressão a 
montante do 
compressor 
(PAH-01)   

1.1.1.4   Carreamento de 
catalisador do 
Hidrotratamento 

A 3 2 M 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha )   

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

5   Alarme de alta 
pressão a 
montante do 
compressor 
(PAH-01)   
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  

1.2   Menos/Menor fluxo 

1.2.1   Menor fluxo de 
biogás proveniente do 
aterro sanitário 

1.2.1.1   Sinterização do 
catalisador de 
hidrotratamento devido a 
aumento de temperatura da 
corrente 

A 3 2 M 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01) 1   Avaliar 

instalação de 
pulmão reservatório 
de biogás a 
montante do 
compressor, 
garantindo o 
suprimento do gas 
do processo 
  
  

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor 

11   Disjuntor de 
pressão (PSL-01) 
capaz de dar 
shutdown no 
compressor 

1.2.1.2   Estol do 
compressor 

A 5 2 A 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01) 

1   Avaliar 
instalação de 
pulmão reservatório 
de biogás a 
montante do 
compressor, 
garantindo o 
suprimento do gás 
do processo 
  

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor 

1.2.2   Ruptura parcial na 
linha de biogás 

1.2.2.1   Veja 1.2.1.1         

1.2.2.2   Veja 1.2.1.2         

1.2.2.3   Jato de fogo S 1 5 M 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha ) 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
processo atende a 
ASME B31.3 

3   Indicador e 
transmissor de 

6   Instaurar 
procedimento 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
pressão no 
compressor (PIT-
01) 

periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

12   Sensor de 
vazamento de 
metano aciona 
alarme de 
emergência da 
planta   

13   Sistema de 
Deluge (Combate 
a incêndio)   

1.2.2.4   Incêndio em nuvem S 1 5 M 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha ) 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
processo atende a 
ASME B31.3 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01) 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

12   Sensor de 
vazamento de 
metano aciona 
alarme de 
emergência da 
planta   

13   Sistema de 
Deluge (Combate 
a incêndio)   

1.2.2.5   Perda na produção A 5 5 A 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha ) 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
processo atende a 
ASME B31.3 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01) 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

12   Sensor de 
vazamento de   
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
metano aciona 
alarme de 
emergência da 
planta 

13   Sistema de 
Deluge (Combate 
a incêndio)   

1.2.3   Obstrução no 
interior de algum dos 
reatores de 
hidrotratamento 

1.2.3.1   Sobrepressão no 
reator podendo levar a 
explosão ou sinterização do 
leito catalítico 

S 1 4 M 
9   Válvulas de 
alívio PSV-01 e 
PSV-02   

1.2.3.2   Perda na produção A 5 4 A     

1.2.4   Válvula manual X-
02 em posição incorreta 

1.2.4.1   Sobrepressão da 
linha e equipamentos a 
montante da válvula 
podendo causar explosão 

S 1 4 M 

10   Instalação de 
cadeado para 
travar a válvula X-
02 com 100% de 
abertura   

8   Alarme de 
pressão alta e 
baixa no 
compressor K-01 
(PAH-02 e PAL-
02) e switch 
(PSLH-2) capaze 
de dar shutdown 
na planta   

1.2.4.2   Perda na produção A 5 4 A     

1.3   Não/Nenhum Fluxo 
1.3.1   Ausência de fluxo 
de biogás proveniente do 
aterro sanitário 

1.3.1.1   Surge no 
compressor 

A 4 4 A 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a   
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
montante do 
compressor 

1.3.1.2   Perda na produção A 5 4 A 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

1.3.2   Ruptura total da 
linha de biogás 

1.3.2.1   Explosão em 
nuvem 

S 1 5 M 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha )   

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

12   Sensor de 
vazamento de 
metano aciona 
alarme de 
emergência da 
planta   
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  

13   Sistema de 
Deluge (Combate 
a incêndio)   

1.3.3   Veja 1.2.2 1.3.3.1            

1.3.4   Válvula manual X-
02 fechada 

1.3.4.1   Veja 1.2.4.1 e 
1.2.4.2 

    
    

1.3.5   Válvula PV-01 
travar fechada 

1.3.5.1   Perda na produção A 5 3 A 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

1.4   Fluxo Mal 
direcionado 

1.4.1   Vazamento de óleo 
do compressor 

1.4.1.1   Contaminação do 
solo e lençóis freáticos 

E 2 2 NA 

2   Previsão de 
dique de 
contenção de 
vazamento de 
óleo 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

1.5   Fluxo Reverso 
1.5.1   Compressor K-01 
deixa de funcionar 
adequadamente 

1.5.1.1   Perda na produção A 3 4 A 

6   Válvula de 
retenção X-07 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

7   Alarme de 
pressão alta e 
baixa no 
compressor K-01 
(PAH-02 e PAL-
02) capazes de   
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
dar shutdown na 
planta 

1.6   Mais/ Maior 
Pressão 

1.6.1   Veja 1.1.1 1.6.1.1            

1.6.2   Compressor K-01 
deixa de funcionar 
adequadamente 

1.6.2.1   Sinterização do 
catalisador devido ao 
aumento de pressão 

S 4 4 A 

7   Alarme de 
pressão alta e 
baixa no 
compressor K-01 
(PAH-02 e PAL-
02) capazes de 
dar shutdown na 
planta 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

15   Alarme de 
pressão alta e 
baixa na linha a 
montante dos 
reatores HDS-01 
e HDS-02 (PAH-
03 e PAL-03)  

9   Válvulas de 
alívio PSV-01 e 
PSV-02   

1.6.3   Veja 1.2.4 1.6.3.1            

1.6.4   Válvulas manuais 
X-03 e X-04 em posição 
incorreta 

1.6.4.1   Sinterização do 
catalisador devido ao 
aumento de pressão 

A 3 4 A 

9   Válvulas de 
alívio PSV-01 e 
PSV-02   

15   Alarme de 
pressão alta e 
baixa na linha a 
montante dos 
reatores HDS-01 
e HDS-02 (PAH-
03 e PAL-03)  

16   Cadeados 
para travar as 
válvulas X-03 e X-   
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
04 na posição de 
100% de abertura 

1.6.4.2   Explosão dos 
reatores de 
hidrodessulfurização 

S 1 4 M 

9   Válvulas de 
alívio PSV-01 e 
PSV-02   

15   Alarme de 
pressão alta e 
baixa na linha a 
montante dos 
reatores HDS-01 
e HDS-02 (PAH-
03 e PAL-03)  

16   Cadeados 
para travar as 
válvulas X-03 e X-
04 na posição de 
100% de abertura   

1.7   Menos/Menor 
pressão 

1.7.1   Compressor K-01 
deixa de funcionar 
adequadamente 

1.7.1.1   Sinterização do 
catalisador de 
hidrotratamento devido a 
aumento de temperatura da 
corrente 

A 3 2 M 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

11   Disjuntor de 
pressão (PSL-01) 
capaz de dar 
shutdown no 
compressor   

1.7.2   Veja 1.2.1 1.7.2.1            

1.7.3   Veja 1.2.2 1.7.3.1            
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  

1.8   Não/Nenhum(a) 
pressão 

1.8.1   Veja 1.3.2 1.8.1.1        
    

1.9   Mais/ Maior 
Temperatura 

1.9.1   Veja 1.2.1 1.9.1.1            

1.9.2   Veja 1.2.2 1.9.2.1            

1.9.3   Maior fluxo de gás 
quente (gás de síntese) 
no trocador E-03 

1.9.3.1   Sinterização do 
catalisador de 
hidrotratamento devido a 
aumento de temperatura da 
corrente 

A 3 4 A 

1   Válvula de 
controle a 
montante do 
compressor K-01 
(PV-01 Falha 
fecha )   

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

5   Alarme de alta 
pressão a 
montante do 
compressor 
(PAH-01)   

1.10   Menos/Menor 
Temperatura 

1.10.1   Veja 1.1.1 1.10.1.1            

1.10.2   Menor fluxo de 
gás quente (gás de 
síntese) no trocador E-03 

1.10.2.1   Menor rendimento 
na reforma 

A 5 4 A 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

11   Disjuntor de 
pressão (PSL-01) 
capaz de dar   
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
shutdown no 
compressor 

1.10.2.2   Hidrotratamento 
ineficiente 

A 3 4 A 

3   Indicador e 
transmissor de 
pressão no 
compressor (PIT-
01)   

4   Alarme de 
baixa pressão 
(PAL-01) a 
montante do 
compressor   

11   Disjuntor de 
pressão (PSL-01) 
capaz de dar 
shutdown no 
compressor   

1.11   Mais/Maior 
Concentração 

1.11.1   Não foram 
identificadas causas 
prováveis 

1.11.1.1        

    

1.12   Menos/Menor 
Concentrção 

1.12.1   Não foram 
identificadas causas 
prováveis 

1.12.1.1        

    

1.13   Contaminação 
Parcial 

1.13.1   Não foram 
identificadas causas 
prováveis 

1.13.1.1        

    

1.14   Manutenção 
Parcial 

1.14.1   Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos foram 
ignorados 

1.14.1.1   Falha no 
compressor K-01 

A 4 4 A 

10   Instalação de 
cadeado para 
travar a válvula X-
02 com 100% de 
abertura 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

1.14.1.2   Falha no trocador 
de calor E-03 

A 4 4 A 
10   Instalação de 
cadeado para 
travar a válvula X-

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 1. Hidrotratamento Da entrada de biogás até os reatores de hidrodessulfurização. 

Desvio Causas Consequências Cat  Sev Fre   Ris Salvaguarda Recomendação  
02 com 100% de 
abertura 

equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

1.14.1.3   Falha nos reatores 
de hidrotratamento 

A 3 4 A 

10   Instalação de 
cadeado para 
travar a válvula X-
02 com 100% de 
abertura 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

Fonte: Autores (2020) 
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Quadro 2 – Resultados do segundo nó (Reformador e seção convectiva) do estudo de perigos e operabilidade (HAZOP)  

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

2.1   Mais/ Maior Fluxo 

2.1.1   Nenhuma causa 
encontrada para mais 
fluxo de biometano 

2.1.1.1            

2.1.2   Mais Fluxo da 
corrente de vapor 
devido válvula PV-04 
travar fechada 

2.1.2.1   Maior pressão no 
E-01 e no R-01 podendo 
causar uma explosão 

S 1 4 M 

17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

3   Treinamento 
de evacuação 

18   Adição de PSV-03 
no Reformador 

4   Treinamento 
de operadores 
para tomada de 
decisão em 
situação de 
emergência 

19   PIC-03 instalado a 
montante do trocador E-
08 (na linha de vapor) 
que fecha PV-03 

  

2.1.2.2   Troca de calor 
ineficiente no trocador E-01 

A 5 4 A 
17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

  

2.1.2.3   Perda na produção A 5 4 A 
17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

  

2.1.2.4   Desequilibrio na 
proporção biometano/vapor 
podendo levar a formação 
de coque no catalisador 

A 4 4 A 
17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

  

2.1.3   Mais fluxo 
proveniente da geração 
de vapor 

2.1.3.1   Maior pressão nos 
equipamentos: E-08, E-01 e 
no R-01 podendo causar 
uma explosão 

S 1 4 M 

17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

3   Treinamento 
de evacuação 

18   Adição de PSV-03 
no Reformador 

4   Treinamento 
de operadores 
para tomada de 
decisão em 
situação de 
emergência 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

19   PIC-03 instalado a 
montante do trocador E-
08 (na linha de vapor) 
que fecha PV-03 

  

2.1.3.2   Troca de calor 
ineficiente nos E-08 e E-01 

A 5 4 A 

17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

  

18   Adição de PSV-03 
no Reformador 

  

19   PIC-03 instalado a 
montante do trocador E-
08 (na linha de vapor) 
que fecha PV-03 

  

2.1.3.3   Desequilibrio na 
proporção biometano/vapor 
podendo levar a formação 
de coque no catalisador 

A 4 4 A 

17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

  

18   Adição de PSV-03 
no Reformador 

  

19   PIC-03 instalado a 
montante do trocador E-
08 (na linha de vapor) 
que fecha PV-03 

  

2.1.4   Nenhuma causa 
encontrada para mais 
fluxo de ar 

2.1.4.1            

2.2   Menos/Menor 
fluxo 

2.2.1   Nenhuma causa 
encontrada para menos 
fluxo de biometano 

2.2.1.1            

2.2.2   PC-04 falha 
afetando 
comportamento da PV-
04 

2.2.2.1   Desequilibrio na 
proporção biometano/vapor 
podendo levar a formação 
de coque no catalisador 

A 4 4 A 
17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

  

2.2.2.2   Perda na produção A 5 4 A 
17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

  

2.2.3   Nenhuma causa 
encontrada para menos 
fluxo de ar 

2.2.3.1            
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

2.3   Não/Nenhum 
2.3.1   Nenhuma causa 
identificada 

2.3.1.1            

2.4   Fluxo Mal 
direcionado 

2.4.1   Ruptura da 
tubulação onde corre a 
reforma (interior do R-
01) 

2.4.1.1   Biogás entra em 
contato com queima de 
combustível, podendo 
causar aumento de pressão 
e levar a danos no 
equipamento ou explosão. 

S 1 5 M 

17   Alarme de alta 
pressão (PALH-3) 

3   Treinamento 
de evacuação 

18   Adição de PSV-03 
no Reformador 

4   Treinamento 
de operadores 
para tomada de 
decisão em 
situação de 
emergência 

19   PIC-03 instalado a 
montante do trocador E-
08 (na linha de vapor) 
que fecha PV-03 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o 
equipamento 
atende os 
requisitos da API-
941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar 
ocorrência de 
HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por 
Raio-X 

S 1 1 NA 
14   FIC-01 instalado a 
jusante da intersecção 

3   Treinamento 
de evacuação 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

2.4.2   Fluxo de 
biometano para vapor 
de processo 

2.4.2.1   Possibilidade de 
formação de atmosfera 
inflamável 

das linhas de biometano 
e vapor 

20   Válvula de retenção 
X-08 instalada na linha 
de vapor de processo, 
impedindo fluxo de 
metano neste sentido 

 

21   Analisador de CH4 
com alarme AIT-01 e 
com shutdown da planta 

4   Treinamento 
de operadores 
para tomada de 
decisão em 
situação de 
emergência 

2.4.3   Ruptura na 
tubulação de biogás 

2.4.3.1   Possibilidade de 
formação de atmosfera 
inflamável 

S 1 5 M 

22   Válvula de bloqueio 
X-05 (falha fecha) 
instalada a jusante dos 
hidrodessulfurizadores 

3   Treinamento 
de evacuação 

23   Analisador de CH4 
com alarme AIT-02 e 
AIT-03 com shutdown 
da planta 

4   Treinamento 
de operadores 
para tomada de 
decisão em 
situação de 
emergência 

13   Sistema de Deluge 
(Combate a incêndio) 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por 
Raio-X 

  
7   Garantir que o 
material usado 
nas tubulações do 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 
processo atende 
a ASME B31.3 

2.4.4   Ruptura na 
tubulação de vapor 

2.4.4.1   Desequilibrio na 
proporção biometano/vapor 
podendo levar a formação 
de coque no catalisador 

A 4 5 A 

24   PIT-04 fechando 
válvula PV-02 a jusante 
do tambor de vapor e 
PAL-02 

3   Treinamento 
de evacuação 

  

4   Treinamento 
de operadores 
para tomada de 
decisão em 
situação de 
emergência 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por 
Raio-X 

2.4.4.2   Possibilidade de 
queimaduras graves em 
colaboradores e até mesmo 
fatalidade 

S 2 5 A 

24   PIT-04 fechando 
válvula PV-02 a jusante 
do tambor de vapor e 
PAL-02 

3   Treinamento 
de evacuação 

  

4   Treinamento 
de operadores 
para tomada de 
decisão em 
situação de 
emergência 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 
equipamentos e 
tubulação por 
Raio-X 

2.5   Fluxo Reverso 
2.5.1   Nenhuma causa 
identificada 

2.5.1.1            

2.6   Mais/ Maior 
Pressão 

2.6.1   Veja 2.1.2 2.6.1.1            

2.6.2   Veja 2.1.3 2.6.2.1            

2.7   Menos/Menor 
pressão 

2.7.1   Veja 2.2.1 2.7.1.1            

2.7.2   Veja 2.2.2 2.7.2.1            

2.7.3   Veja 2.2.3 2.7.3.1            

2.7.4   2.4.1 2.7.4.1            

2.7.5   2.4.2 2.7.5.1            

2.8   Não/Nenhum(a) 
pressão 

2.8.1   Nenhuma causa 
identificada 

2.8.1.1            

2.9   Mais/ Maior 
Temperatura 

2.9.1   2.2.2 2.9.1.1            

2.9.2   Descontrole na 
queima no Reformador 

2.9.2.1   Sinterização no 
catalizador da reforma 

A 3 4 A 

25   TIC-03 e TAHL-03 
controlando e 
alarmando variações 
inesperadas de 
temperatura no 
reformador 

  

2.9.2.2   Formação de coque 
no leito fixo 

A 3 4 A 

25   TIC-03 e TAHL-03 
controlando e 
alarmando variações 
inesperadas de 
temperatura no 
reformador 

  

2.9.2.3   Ruptura da 
tubulação (devido a alta 
temperatura favorecer o 
HTHA) onde ocorre a 
reforma podendo causar 
dano ao equipamento e 
impactar funcionários 

S 2 4 M 

25   TIC-03 e TAHL-03 
controlando e 
alarmando variações 
inesperadas de 
temperatura no 
reformador 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o 
equipamento 
atende os 
requisitos da API-
941 (Aço 
Austenítico 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar 
ocorrência de 
HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por 
Raio-X 

2.9.3   Veja 2.4.1 2.9.3.1            

2.9.4   Veja 2.4.2 2.9.4.1            

2.9.5   Veja 2.4.3 2.9.5.1            

2.9.6   Veja 2.4.4 2.9.6.1            

2.10   Menos/Menor 
Temperatura 

2.10.1   Descontrole na 
queima no Reformador 

2.10.1.1   Perda na 
Produção 

A 5 4 A     

2.10.2   Veja 2.1.1 2.10.2.1            

2.10.3   Veja 2.1.2 2.10.3.1            

2.10.4   Veja 2.1.3 2.10.4.1            

2.10.5   Veja 2.1.4 2.10.5.1            

2.11   Mais/Maior 
Concentração 

2.11.1   Mais 
concentração 
compostos sulfurados e 
outros contaminantes 
vindo do 
hidrotratamento 

2.11.1.1   Envenenamento 
do catalisador do reformador 

A 3 4 A 

26   Analisador AIT-4 
aferindo a concentração 
da corrente da mistura 
de biometano e vapor a 
montante do reformador 

  

2.11.2   Veja 2.1.1 2.11.2.1            

2.11.3   Veja 2.1.3 2.11.3.1            

2.11.4   Veja 2.2.1 2.11.4.1            

2.11.5   Veja 2.2.2 2.11.5.1            
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 2. Reformador e seção convectiva Da saída dos reatores HDS até o reformador 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

2.11.6   Veja 2.4.4 2.11.6.1            

2.12   Menos/Menor 
Concentrção 

2.12.1   Veja 2.1.1 2.12.1.1            

2.12.2   Veja 2.1.3 2.12.2.1            

2.12.3   Veja 2.2.1 2.12.3.1            

2.12.4   Veja 2.2.2 2.12.4.1            

2.12.5   Veja 2.4.4 2.12.5.1            

2.13   Manutenção 
Parcial 

2.13.1   Procedimento 
de manutenção dos 
equipamentos foram 
ignorados 

2.13.1.1   Falha no 
reformador 

A 3 4 A   

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

2.13.1.2   Falha nos 
trocadores de calor E-08 e 
E-01 

A 3 4 A   

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

Fonte: Autores (2020)  
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Quadro 3 – Resultados do terceiro nó (trocador de calor e reator de shift) do estudo de perigos e operabilidade (HAZOP)  

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

3.1   Mais/ Maior Fluxo 

3.1.1   Mais fluxo de gás 
de síntese do reformador 

3.1.1.1   Troca térmica 
ineficiente no trocador E-
02 

A 5 4 A 

28   PIC-06 e PV-
06 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de gás de 
síntese 

  

3.1.1.2   Sinterização no 
catalisador do Shift (R-
02) 

A 3 4 A 

28   PIC-06 e PV-
06 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de gás de 
síntese 

  

3.1.1.3   Maior pressão 
no Shift (R-02), podendo 
causar dano ao 
equipamento e ferir 
colaboradores 

S 3 4 A 
29   PSV-04 
instalada no Shift 
(R-02) 

  

3.1.2   Mais fluxo de 
Vapor do tambor D-01 

3.1.2.1   Troca térmica 
ineficiente no trocador E-
02 

A 5 4 A 

28   PIC-06 e PV-
06 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de gás de 
síntese 

  

3.1.2.2   Perda na 
produção 

A 5 4 A 

30   PIC-07 e PV-
07 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de vapor 

  

3.2   Menos/Menor fluxo 
3.2.1   Menos fluxo de gás 
de síntese do reformador 

3.2.1.1   Troca térmica 
ineficiente no trocador E-
02 

A 5 4 A 

28   PIC-06 e PV-
06 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 
linha de gás de 
síntese 

3.2.1.2   Perda na 
produção 

A 5 4 A 

28   PIC-06 e PV-
06 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de gás de 
síntese 

  

3.2.2   Menos fluxo de 
Vapor do tambor D-01 

3.2.2.1   Troca térmica 
ineficiente no trocador E-
02 

A 5 4 A 

30   PIC-07 e PV-
07 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de vapor 

  

3.2.2.2   Sinterização no 
catalisador do Shift (R-
02) 

A 3 4 A 

30   PIC-07 e PV-
07 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de vapor 

  

3.2.2.3   Maior pressão 
no Shift (R-02), podendo 
causar dano ao 
equipamento e ferir 
colaboradores 

S 3 4 A 

30   PIC-07 e PV-
07 instalados a 
montante do 
trocador E-02 na 
linha de vapor 

  

3.2.3   Ruptura parcial da 
linha de gás de síntese 

3.2.3.1   Formação de 
atmosfera inflamável 

S 1 5 M 

31   PV-08 e PIC-
08 a jusante do 
reformador 
(falhando 
fechada) 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

32   Analisador 
de H2 e CO com 
alarme AIT-04 e 
AIT-05 dando 
shutdown da 
planta 

3   Treinamento de 
evacuação 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

  

8   Garantir que o 
ambiente está 
ventilado com as 
trocas de ar 
necessárias 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

3.2.3.2   Possibilidade de 
formação de atmosfera 
tóxica 

S 1 5 M 

31   PV-08 e PIC-
08 a jusante do 
reformador 
(falhando 
fechada) 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

32   Analisador 
de H2 e CO com 
alarme AIT-04 e 
AIT-05 dando 
shutdown da 
planta 

3   Treinamento de 
evacuação 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

  

8   Garantir que o 
ambiente está 
ventilado com as 
trocas de ar 
necessárias 

3.2.4   Ruptura parcial da 
linha de vapor 

3.2.4.1   Possibilidade de 
ferimento ou fatalidade 
de colaborador 

S 2 5 A 
30   PIC-07 e PV-
07 instalados a 
montante do 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 
trocador E-02 na 
linha de vapor 

processo atende a 
ASME B31.3 

33  PAL-04 no 
tambor D-01 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

3.3   Não/Nenhum 
3.3.1   Ruptura total da 
linha de gás de síntese 

3.3.1.1   Possibilidade de 
Explosão 

S 1 5 M 

31   PV-08 e PIC-
08 a jusante do 
reformador 
(falhando 
fechada) 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

32   Analisador 
de H2 e CO com 
alarme AIT-04 e 
AIT-05 dando 
shutdown da 
planta 

3   Treinamento de 
evacuação 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

3.3.1.2   Formação de 
atmosfera inflamável 

S 1 5 M 

31   PV-08 e PIC-
08 a jusante do 
reformador 
(falhando 
fechada) 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

32   Analisador 
de H2 e CO com 
alarme AIT-04 e 
AIT-05 dando 
shutdown da 
planta 

3   Treinamento de 
evacuação 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

3.3.1.3   Possibilidade de 
formação de atmosfera 
asfixiante 

S 1 5 M 

31   PV-08 e PIC-
08 a jusante do 
reformador 
(falhando 
fechada) 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

32   Analisador 
de H2 e CO com 
alarme AIT-04 e 
AIT-05 dando 
shutdown da 
planta 

3   Treinamento de 
evacuação 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

  

8   Garantir que o 
ambiente está 
ventilado com as 
trocas de ar 
necessárias 

3.3.2   Ruptura total da 
linha de vapor 

3.3.2.1   Possibilidade de 
ferimento ou fatalidade 
de colaborador 

S 2 5 A 
33  PAL-04 no 
tambor D-01 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 
processo atende a 
ASME B31.3 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

3.3.2.2   Sinterização no 
catalisador do Shift (R-
02) 

A 3 4 A 

33  PAL-04 no 
tambor D-01 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
processo atende a 
ASME B31.3 

  

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

3.4   Fluxo Mal 
direcionado 

3.4.1   Veja 3.2.3 3.4.1.1                

3.4.2   Veja 3.2.4 3.4.2.1                

3.4.3   Veja 3.3.1 3.4.3.1                

3.4.4   Veja 3.3.2 3.4.4.1                
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

3.5   Fluxo Reverso 
3.5.1   Nenhuma causa 
encontrada 

3.5.1.1                

3.6   Mais/ Maior 
Pressão 

3.6.1   Veja 3.1.1 
3.6.1.1                

3.6.1.2                

3.6.2   Veja 3.1.2 3.6.2.1                

3.7   Menos/Menor 
pressão 

3.7.1   Veja 3.1.1 3.7.1.1                

3.7.2   Veja 3.2.2 3.7.2.1                

3.7.3   Veja 3.2.3 3.7.3.1                

3.7.4   Veja 3.2.4 3.7.4.1                

3.7.5   Veja 3.3.1 3.7.5.1                

3.7.6   Veja 3.3.2 3.7.6.1                

3.8   Não/Nenhum(a) 
pressão 

3.8.1   Nenhuma causa 
encontrada 

3.8.1.1                

3.9   Mais/ Maior 
Temperatura 

3.9.1   Veja 3.3.1 
3.9.1.1                

3.9.1.2                

3.9.2   Veja 3.3.2 3.9.2.1                

3.10   Menos/Menor 
Temperatura 

3.10.1   Veja 3.1.2 3.10.1.1                

3.10.2   Veja 3.2.1 3.10.2.1                

3.11   Mais/Maior 
Concentração 

3.11.1   Desativação do 
catalisador, gerando 
maior concentração de 
CO 

3.11.1.1   Perda na 
produção 

A 5 5 A   

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

3.12   Menos/Menor 
Concentrção 

3.12.1   Desativação do 
catalisador, gerando 
menor concentração de 
H2 

3.12.1.1   Perda na 
produção 

A 5 5 A   

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 3. Trocador de calor e Reator de Shift Do trocador de calor E-02 até o Shift 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

3.13   Contaminação 
Parcial 

3.13.1   Arraste de 
particulado de carbono do 
reformador para o 
trocador de calor (E-02) e 
Shift (R-02) 

3.13.1.1   Dano ao 
trocador de calor (E-02), 
gerando perda na 
produção 

A 4 4 A   
9   Avaliar instalação 
de filtro a jusante do 
reformador 

3.13.1.2   Desativação do 
catalisador do Shift (R-
02) 

A 3 4 A   
9   Avaliar instalação 
de filtro a jusante do 
reformador 

3.14   Manutenção 
Parcial 

3.14.1   Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos foram 
ignorados 

3.14.1.1   Falha no Shift 
(R-02) 

A 4 4 A   

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

3.14.1.2   Falha no 
trocador E-02 

A 4 4 A   

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

Fonte: Autores (2020) 
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Quadro 4 – Resultados do quarto nó (Resfriamento do produto gasoso da corrente quente) do estudo de perigos e operabilidade 

(HAZOP)  

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

4.1   Mais/ Maior Fluxo 

4.1.1   Mais fluxo de 
produto 

4.1.1.1   Troca ineficiente 
de calor nos trocadores E-
04 e E-05, dificultando a 
separação de gás/água no 
vaso V-01, podendo causar 
perda na produção 

A 5 4 A     

4.1.1.2   Aumento de 
pressão no vaso V-01, 
podendo causar danos ao 
equipamento e ferimentos 
em colaboradores 

S 3 4 A 

34   PSV-05 
instalada no vaso 
V-01 

  

35   PALH-05 
instalado no vaso 
V-01 

  

4.1.2   Bomba P-02 
deixa de funcionar 
adequadamente 

4.1.2.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 
36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

4.1.3   Mais fluxo de 
água para o trocador E-
04 devido ao mau 
funcionamento da 
bomba P-01 

4.1.3.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 
37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

4.2   Menos/Menor fluxo 
4.2.1   Menos fluxo de 
produto 

4.2.1.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A     



 

137 

 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

4.2.2   Menos fluxo de 
água para o trocador E-
04 devido ao mau 
funcionamento da 
bomba P-01 

4.2.2.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 
37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

4.2.3   Bomba P-02 
deixa de funcionar 
adequadamente 

4.2.3.1   Problema 
operacional recuperável 

A 4 4 A 
36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

  

4.2.4   Válvula manual X-
01 com a abertura 
incorreta 

4.2.4.1   Sobrepressão na 
bomba P-02 

S 3 4 A 

38   Cadeados 
para travar 
válvula X-01 na 
posição de 100% 
de abertura 

  

36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

  

4.2.4.2   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 

38   Cadeados 
para travar 
válvula X-01 na 
posição de 100% 
de abertura 

  

36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

  

4.2.5   Falta de água 
desmineralizada no 
reservatório 

4.2.5.1   Cavitação da 
bomba P-02 

A 3 2 M 
36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

10   Verificar 
possibilidade de 
instalação de 
indicador de nível 
no reservatório de 
água 

4.2.5.2   Problema 
operacional recuperável 

S 5 2 A 
36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

10   Verificar 
possibilidade de 
instalação de 
indicador de nível 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

no reservatório de 
água 

4.2.6   Rutura parcial da 
linha de produto gasoso 

4.2.6.1   Formação de 
atmosfera inflamável 

S 1 5 M 

39   Analisador de 
H2 com alarme 
AIT-06 dando 
shutdown na 
planta 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

40   PV-09 (falha 
fecha) e PIC-09 
instalados a 
jusante do 
trocador E-03 na 
linha de produto 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

  

8   Garantir que o 
ambiente está 
ventilado com as 
trocas de ar 
necessárias 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

4.2.7   Ruptura parcial da 
linha de água 
desmineralizada 

4.2.7.1   Problema 
operacional recuperável 

A 4 5 A   

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

4.2.8   Ruptura parcial da 
linha de água 
proveniente da bomba P-
01 

4.2.8.1   Problema 
operacional recuperável 

A 4 5 A 
37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

4.3   Não/Nenhum 

4.3.1   Válvula X-01 
fechada 

4.3.1.1   Sobrepressão na 
bomba P-02, podendo levar 
a danos ao equipamento e 
ferimentos de 
colaboradores 

S 3 4 A 

38   Cadeados 
para travar 
válvula X-01 na 
posição de 100% 
de abertura 

  

36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

  

4.3.2   Rutura total da 
linha de produto gasoso 

4.3.2.1   Formação de 
atmosfera inflamável, com 
possibilidade de explosão 

S 1 5 M 

39   Analisador de 
H2 com alarme 
AIT-06 dando 
shutdown na 
planta 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

40   PV-09 (falha 
fecha) e PIC-09 
instalados a 
jusante do 
trocador E-03 na 
linha de produto 

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

  

8   Garantir que o 
ambiente está 
ventilado com as 
trocas de ar 
necessárias 

4.3.3   Ruptura total da 
linha de água 
desmineralizada 

4.3.3.1   Problema 
operacional recuperável 

A 3 5 A 
36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 

4.3.4   Ruptura total da 
linha de água 
proveniente da bomba P-
01 

4.3.4.1   Problema 
operacional recuperável 

A 3 5 A 
37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

4.4   Fluxo Mal 
direcionado 

4.4.1   Fluxo de água 
desmineralizada em 
direção ao vaso V-02 

4.4.1.1   Sobrepressão nos 
equipamentos a montante 
do vaso V-02, podendo 
causar dano aos 
equipamentos e ferimentos 
nos colaboradores 

S 3 1 NA 

41   Válvulas de 
retenção X-09 e 
X-10 instaladas 
em paralelo na 
linha de 
escoamento de 
condensado do 
vaso V-02 

  

4.4.2   Vazamento de 
óleo da bomba P-02 
para o solo 

4.4.2.1   Contaminação de 
solo e lençóis freáticos 

E 2 2 NA 

43   Previsão de 
dique de 
contenção de 
vazamento de 
óleo 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

4.4.3   Vazamento de 
óleo da bomba P-01 
para o solo 

4.4.3.1   Contaminação de 
solo e lençóis freáticos 

E 2 2 NA 

43   Previsão de 
dique de 
contenção de 
vazamento de 
óleo 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

4.4.4   Veja 4.2.6 4.4.4.1                

4.4.5   Veja 4.2.7 4.4.5.1                

4.4.6   Veja 4.2.8 4.4.6.1                

4.4.7   Veja 4.3.2 4.4.7.1                

4.4.8   Veja 4.3.3 4.4.8.1                

4.4.9   Veja 4.3.4 4.4.9.1                

4.5   Fluxo Reverso 
4.5.1   Nenhuma causa 
encontrada 

4.5.1.1                

4.6   Mais/ Maior 
Pressão 

4.6.1   Veja 4.1.1 
4.6.1.1                

4.6.1.2                

4.6.2   Veja 4.1.2 4.6.2.1                

4.6.3   Veja 4.1.3 4.6.3.1                



 

142 

 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

4.7   Menos/Menor 
pressão 

4.7.1   Veja 4.2.1 4.7.1.1                

4.7.2   Veja 4.2.2 4.7.2.1                

4.7.3   Veja 4.2.3 4.7.3.1                

4.7.4   Veja 4.2.4 4.7.4.1                

4.7.5   Veja 4.2.5 4.7.5.1                

4.7.6   Veja 4.2.6 4.7.6.1                

4.7.7   Veja 4.2.7 4.7.7.1                

4.7.8   Veja 4.2.8 4.7.8.1                

4.7.9   Veja 4.3.1 4.7.9.1                

4.7.10   Veja 4.3.2 4.7.10.1                

4.7.11   Veja 4.3.3 4.7.11.1                

4.7.12   Veja 4.3.4 4.7.12.1                

4.8   Não/Nenhum(a) 
pressão 

4.8.1   Nenhuma causa 
identificada 

4.8.1.1                

4.9   Mais/ Maior 
Temperatura 

4.9.1   Veja 4.1.1 
4.9.1.1                

4.9.1.2                

4.9.2   Veja 4.2.2 4.9.2.1                

4.9.3   Veja 4.2.3 4.9.3.1                

4.9.4   Veja 4.2.4 4.9.4.1                

4.9.5   Veja 4.2.5 4.9.5.1                

4.9.6   Veja 4.2.7 4.9.6.1                

4.9.7   Veja 4.2.8 4.9.7.1                

4.9.8   Veja 4.3.1 4.9.8.1                

4.9.9   Veja 4.3.3 4.9.9.1                

4.9.10   Veja 4.3.4 4.9.10.1                

4.10.1   Veja 4.1.2 4.10.1.1                



 

143 

 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

4.10   Menos/Menor 
Temperatura 

4.10.2   Veja 4.1.3 4.10.2.1                

4.10.3   Veja 4.2.1 4.10.3.1                

4.10.4   Veja 4.2.6 4.10.4.1                

4.10.5   Veja 4.3.2 4.10.5.1                

4.11   Mais/Maior 
Concentração 

4.11.1   Nenhuma causa 
identificada 

4.11.1.1                

4.12   Menos/Menor 
Concentrção 

4.12.1   Nenhuma causa 
identificada 

4.12.1.1                

4.13   Manutenção 
Parcial 

4.13.1   Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos foram 
ignorados 

4.13.1.1   Falha nos 
trocadores de calor E-04 e 
E-05 

A 3 4 A   

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

4.13.1.2   Fissuras no vaso 
V-01 com formação de 
atmosfera inflamável 

S 1 4 M 

39   Analisador de 
H2 com alarme 
AIT-06 dando 
shutdown na 
planta 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado 
pela operação 

40   PV-09 (falha 
fecha) e PIC-09 
instalados a 
jusante do 
trocador E-03 na 
linha de produto 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-
X 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 4. Resfriamento do produto 
gasoso da corrente quente 

Do trocador E-04 até o vaso de separação V-01, compreendendo também a corrente de água 
desmineralizada 

  

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o 
melhor para 
dificultar ocorrência 
de HTHA -High 
Temperature 
Hydrogen Attack) 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

Fonte: Autores (2020) 
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Quadro 5 – Resultados do quinto nó (Resfriamento do produto gasoso da corrente quente) do estudo de perigos e operabilidade 

(HAZOP) 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 5. Resfriamento do produto gasoso da corrente fria 
Do trocador E-06 até a unidade de purificação (PSA), compreendendo também 
a corrente de água refrigerada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

5.1   Mais/ Maior Fluxo 

5.1.1   Mais fluxo de 
corrente de produto 
gasoso 

5.1.1.1   Possibilidade de 
produto com vapor em 
direção a PSA. Perda 
operacional recuperável. 

A 5 4 A     

5.1.1.2   Aumento de 
pressão no vaso V-02, 
podendo causar danos 
ao equipamento e 
ferimentos em 
colaboradores 

S 3 4 A 
43   PSV-06 
instalada no vaso 
V-02 

  

5.1.1.3   Corrente de 
produto superaquecida 
podendo danificar 
equipamentos na 
unidade de purificação 
(PSA) 

A 3 4 A 

46   TAH-04 
alarmando alta 
temperatura da 
corrente de 
produto. 

  

5.1.2   Mais fluxo de água 
refrigerada 

5.1.2.1   Nenhuma 
consequência 
encontrada. 

A 5 2 A     

5.2   Menos/Menor fluxo 

5.2.1   Menos fluxo de 
produto 

5.2.1.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A     

5.2.2   Menos fluxo de 
água para o trocador E-07 

5.2.2.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A     
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 5. Resfriamento do produto gasoso da corrente fria 
Do trocador E-06 até a unidade de purificação (PSA), compreendendo também 
a corrente de água refrigerada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

5.2.2.2   Corrente de 
produto superaquecida 
podendo danificar 
equipamentos na 
unidade de purificação 
(PSA) 

A 3 4 A 

46   TAH-04 
alarmando alta 
temperatura da 
corrente de 
produto. 

  

5.2.3   Válvula manual X-
06 com a abertura 
incorreta 

5.2.3.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 

44   Cadeados 
para travar válvula 
X-06 na posição 
de 100% de 
abertura 

  

5.2.3.2   Corrente de 
produto superaquecida 
podendo danificar 
equipamentos na 
unidade de purificação 
(PSA) 

A 3 4 A 

46   TAH-04 
alarmando alta 
temperatura da 
corrente de 
produto. 

  

5.2.4   Falta de água 
refrigerada no reservatório 

5.2.4.1   Problema 
operacional recuperável 

S 5 2 A     

5.2.4.2   Corrente de 
produto superaquecida 
podendo danificar 
equipamentos na 
unidade de purificação 
(PSA) 

A 3 2 M 

46   TAH-04 
alarmando alta 
temperatura da 
corrente de 
produto. 

  

5.2.5   Rutura parcial da 
linha de produto gasoso 

5.2.5.1   Formação de 
atmosfera inflamável 

S 1 5 M 

45   Analisador de 
H2 com alarme 
AIT-07 dando 
shutdown na 
planta 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-X 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 5. Resfriamento do produto gasoso da corrente fria 
Do trocador E-06 até a unidade de purificação (PSA), compreendendo também 
a corrente de água refrigerada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

40   PV-09 (falha 
fecha) e PIC-09 
instalados a 
jusante do 
trocador E-03 na 
linha de produto 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
processo atende a 
ASME B31.3 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

  

8   Garantir que o 
ambiente está 
ventilado com as 
trocas de ar 
necessárias 

5.2.6   Ruptura parcial da 
linha de água refrigerada 

5.2.6.1   Problema 
operacional recuperável 

A 4 5 A   

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-X 

5.2.6.2   Corrente de 
produto superaquecida 
podendo danificar 
equipamentos na 
unidade de purificação 
(PSA) 

A 3 4 A 

46   TAH-04 
alarmando alta 
temperatura da 
corrente de 
produto. 

  

5.3   Não/Nenhum fluxo 
5.3.1   Válvula manual X-
06 fechada 

5.3.1.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 

44   Cadeados 
para travar válvula 
X-06 na posição 
de 100% de 
abertura 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 5. Resfriamento do produto gasoso da corrente fria 
Do trocador E-06 até a unidade de purificação (PSA), compreendendo também 
a corrente de água refrigerada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

5.3.1.2   Corrente de 
produto superaquecida 
podendo danificar 
equipamentos na 
unidade de purificação 
(PSA) 

A 3 4 A 

46   TAH-04 
alarmando alta 
temperatura da 
corrente de 
produto. 

  

5.3.2   Rutura total da 
linha de produto gasoso 

5.3.2.1   Formação de 
atmosfera inflamável 
com possibilidade de 
explosão 

S 1 5 M 

45   Analisador de 
H2 com alarme 
AIT-07 dando 
shutdown na 
planta 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-X 

40   PV-09 (falha 
fecha) e PIC-09 
instalados a 
jusante do 
trocador E-03 na 
linha de produto 

7   Garantir que o 
material usado nas 
tubulações do 
processo atende a 
ASME B31.3 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

  

8   Garantir que o 
ambiente está 
ventilado com as 
trocas de ar 
necessárias 

5.3.3   Ruptura total da 
linha de água refrigerada 

5.3.3.1   Problema 
operacional recuperável 

A 4 5 A   

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-X 



 

149 

 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 5. Resfriamento do produto gasoso da corrente fria 
Do trocador E-06 até a unidade de purificação (PSA), compreendendo também 
a corrente de água refrigerada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

5.3.3.2   Corrente de 
produto superaquecida 
podendo danificar 
equipamentos na 
unidade de purificação 
(PSA) 

A 3 5 A 

46   TAH-04 
alarmando alta 
temperatura da 
corrente de 
produto. 

  

5.4   Fluxo Mal 
direcionado 

5.4.1   Veja 5.2.5 5.4.1.1                

5.4.2   Veja 5.2.6 5.4.2.1                

5.4.3   Veja 5.3.2 5.4.3.1                

5.4.4   Veja 5.3.3 5.4.4.1                

5.5   Fluxo Reverso 
5.5.1   Nenhuma causa 
encontrada 

5.5.1.1                

5.6   Mais/ Maior 
Pressão 

5.6.1   Veja 5.1.1 
5.6.1.1                

5.6.1.2                

5.6.2   Veja 5.1.2 5.6.2.1                

5.7   Menos/Menor 
pressão 

5.7.1   Veja 5.2.1 5.7.1.1                

5.7.2   Veja 5.2.2 5.7.2.1                

5.7.3   Veja 5.2.3 5.7.3.1                

5.7.4   Veja 5.2.4 5.7.4.1                

5.7.5   Veja 5.2.5 5.7.5.1                

5.7.6   Veja 5.2.6 5.7.6.1                

5.7.7   Veja 5.3.1 5.7.7.1                

5.7.8   Veja 5.3.2 5.7.8.1                

5.7.9   Veja 5.3.3 5.7.9.1                

5.8   Não/Nenhum(a) 
pressão 

5.8.1   Nenhuma causa 
identificada 

5.8.1.1                

5.9.1   Veja 5.1.1 5.9.1.1                
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 5. Resfriamento do produto gasoso da corrente fria 
Do trocador E-06 até a unidade de purificação (PSA), compreendendo também 
a corrente de água refrigerada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

5.9   Mais/ Maior 
Temperatura 

5.9.1.2                

5.9.2   Veja 5.2.2 5.9.2.1                

5.9.3   Veja 5.2.3 5.9.3.1                

5.9.4   Veja 5.2.4 5.9.4.1                

5.9.5   Veja 5.2.6 5.9.5.1                

5.9.6   Veja 5.3.3 5.9.6.1                

5.10   Menos/Menor 
Temperatura 

5.10.1   Veja 5.1.2 5.10.1.1                

5.10.2   Veja 5.2.1 5.10.2.1                

5.10.3   Veja 5.2.5 5.10.3.1                

5.10.4   Veja 5.3.2 5.10.4.1                

5.11   Mais/Maior 
Concentração 

5.11.1   Nenhuma causa 
identificada 

5.11.1.1                

5.12   Menos/Menor 
Concentrção 

5.12.1   Nenhuma causa 
identificada 

5.12.1.1                

5.13   Manutenção 
Parcial 

5.13.1   Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos foram 
ignorados 

5.13.1.1   Falha nos 
trocadores de calor E-06 
e E-07 

A 3 4 A   

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado pela 
operação 

5.13.1.2   Fissuras no 
vaso V-02 com formação 
de atmosfera inflamável 

S 1 4 M 

40   PV-09 (falha 
fecha) e PIC-09 
instalados a 
jusante do 
trocador E-03 na 
linha de produto 

2   Procedimento de 
manutenção 
preventiva de 
equipamentos deve 
ser considerado pela 
operação 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 5. Resfriamento do produto gasoso da corrente fria 
Do trocador E-06 até a unidade de purificação (PSA), compreendendo também 
a corrente de água refrigerada 

Desvio Causa Consequência Cat Sev  Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

45   Analisador de 
H2 com alarme 
AIT-07 dando 
shutdown na 
planta 

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-X 

  

5   Garantir que 
material utilizado 
para o equipamento 
atende os requisitos 
da API-941 (Aço 
Austenítico 
Inoxidável é o melhor 
para dificultar 
ocorrência de HTHA 
-High Temperature 
Hydrogen Attack) 

  
3   Treinamento de 
evacuação 

Fonte: Autores (2020)   
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Quadro 6 – Resultados do sexto nó (Alimentação de água e geração de vapor) do estudo de perigos e operabilidade (HAZOP)  

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 

6.1   Mais/ Maior 
Fluxo 

6.1.1   Mais fluxo de água 
proveniente da bomba P-
02 

6.1.1.1   Maior nível de água 
no desaerador D-02, gerando 
aumento de pressão e 
causando possível 
vazamento de água quente, 
ou dano ao equipamento 

S 2 4 M 

47   Alarme da 
alta pressão 
PALH-10 dando 
shutdown na 
bomba P-02 

  

48   Alarme de 
alto nível LAH-10 
dando shutdown 
na bomba P-02 

  

6.1.2   Mais fluxo de vapor 
proveniente do tambor D-
01 

6.1.2.1   Maior pressão no 
desaerador D-02, causando 
possível vazamento de agua 
quente ou dano no 
equipamento 

S 2 4 M 

47   Alarme da 
alta pressão 
PALH-10 dando 
shutdown na 
bomba P-02 

  

6.1.3   Nenhuma causa 
encontrada para mais 
fluxo de água proveniente 
do vaso V-01 

6.1.3.1                

6.2   Menos/Menor 
fluxo 

6.2.1   Mal funcionamento 
da bomba P-02 

6.2.1.1   Falta de água na 
sucção da bomba P-01, 
causando sua cavitação 

A 3 4 A 

37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

  

36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

  

6.2.1.2   Perda de produto A 5 4 A     

6.2.2   Falta de água 
desmineralizada no 
reservatório 

6.2.2.1   Cavitação da bomba 
P-02 

A 3 2 M 
36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

10   Verificar 
possibilidade de 
instalação de 
indicador de nível no 
reservatório de água 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 

6.2.2.2   Problema 
operacional recuperável 

A 5 2 A 
36   Alarme 
PALH-07 na 
bomba P-02 

10   Verificar 
possibilidade de 
instalação de 
indicador de nível no 
reservatório de água 

6.2.3   Menos vapor 
proveniente de D-01 

6.2.3.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 
37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

10   Verificar 
possibilidade de 
instalação de 
indicador de nível no 
reservatório de água 

6.2.4   Nenhuma causa 
encontrada para menos 
fluxo de água proveniente 
do vaso V-01 

6.2.4.1                

6.2.5   Ruptura parcial da 
linha de água proveniente 
da bomba P-02 

6.2.5.1   Problema 
operacional recuperável 

A 4 5 A   

6   Instaurar 
procedimento 
periódico de 
avaliação de 
integridade de 
equipamentos e 
tubulação por Raio-X 

6.2.6   Ruptura parcial da 
linha de água proveniente 
do vaso V-01 

6.2.6.1   Possibilidade de 
ferimentos por queimaduras 
em colaboradores 

S 4 5 A     

6.2.7   Ruptura parcial da 
linha de vapor proveniente 
de D-01 

6.2.7.1   Possibilidade de 
ferimentos por queimaduras 
em colaboradores 

S 4 5 A     

6.3   Não/Nenhum 

6.3.1   Ruptura da corrente 
de vapor proveniente de 
D-01 

6.3.1.1   Possibilidade de 
ferimentos por queimaduras 
em colaboradores 

S 3 5 A 

24   PIT-04 
fechando válvula 
PV-02 a jusante 
do tambor de 
vapor e PAL-02 

  

6.3.2   Veja 4.3.1 6.3.2.1                
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 

6.3.3   Veja 4.3.3 6.3.3.1                

6.3.4   Veja 4.3.4 6.3.4.1                

6.4   Fluxo Mal 
direcionado 

6.4.1   Válvula PV-04 
totalmente aberta 
causando fluxo 
preferencial de vapor para 
a exportação. 

6.4.1.1   Problema 
operacional recuperável 

A 5 4 A 

19   PIC-03 
instalado a 
montante do 
trocador E-08 (na 
linha de vapor) 
que fecha PV-03 

  

6.4.2   Veja 6.2.5 6.4.2.1                

6.4.3   Veja 6.2.6 6.4.3.1                

6.4.4   Veja 6.2.7 6.4.4.1                

6.4.5   Veja 6.3.1 6.4.5.1                

6.4.6   Veja 4.3.1 6.4.6.1                

6.4.7   Veja 4.3.3 6.4.7.1                

6.4.8   Veja 4.3.4 6.4.8.1                

6.5   Fluxo Reverso 
6.5.1   Mal funcionamento 
da bomba P-01 

6.5.1.1   Fluxo de água/vapor 
do tambor D-01 para o 
desaerador D-02 gerando 
aumento de pressão e 
causando possível 
vazamento de água quente, 
ou dano ao equipamento 

S 2 4 M 

49   Válvula de 
retenção X-11 a 
jusante do tambor 
D-01 

  

37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

  

6.5.1.2   Perda na produção A 3 4 A 

49   Válvula de 
retenção X-11 a 
jusante do tambor 
D-01 

  

37   Alarme 
PALH-06 na 
bomba P-01 

  

6.6   Mais/ Maior 
Pressão 

6.6.1   Veja 6.1.1 6.6.1.1                

6.6.2   Veja 6.1.2 6.6.2.1                
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 

6.6.3   Veja 6.1.3 6.6.3.1                

6.7   Menos/Menor 
pressão 

6.7.1   Veja 6.2.1 6.7.1.1                

6.7.2   Veja 6.2.2 6.7.2.1                

6.7.3   Veja 6.2.3 6.7.3.1                

6.7.4   Veja 6.2.4 6.7.4.1                

6.7.5   Veja 6.2.5 6.7.5.1                

6.7.6   Veja 6.2.6 6.7.6.1                

6.7.7   Veja 6.2.7 6.7.7.1                

6.7.8   Veja 6.3.1 6.7.8.1                

6.7.9   Veja 4.3.1 6.7.9.1                

6.7.10   Veja 4.3.3 6.7.10.1                

6.7.11   Veja 4.3.4 6.7.11.1                

6.7.12   Veja 6.4.1 6.7.12.1                

6.8   Não/Nenhum(a) 
pressão 

6.8.1   Nenhuma causa 
identificada 

6.8.1.1                

6.9   Mais/ Maior 
Temperatura 

6.9.1   Veja 4.1.1 6.9.1.1                

6.9.2   Veja 4.2.2 6.9.2.1                

6.9.3   Veja 4.2.3 6.9.3.1                

6.9.4   Veja 4.2.4 6.9.4.1                

6.9.5   Veja 4.2.5 6.9.5.1                

6.9.6   Veja 4.2.6 6.9.6.1                

6.9.7   Veja 4.2.7 6.9.7.1                

6.9.8   Veja 4.2.8 6.9.8.1                

6.10   Menos/Menor 
Temperatura 

6.10.1   Veja 4.1.2 6.10.1.1                

6.10.2   Veja 4.1.3 6.10.2.1                

6.10.3   Veja 4.2.1 6.10.3.1                
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 

6.11   Mais/ Maior 
Nível 

6.11.1   Veja 6.1.1 6.11.1.1                

6.11.2   Veja 6.1.2 6.11.2.1                

6.12   Menos/Menor 
Nível 

6.12.1   Veja 6.2.1 6.12.1.1                

6.12.2   Veja 6.2.2 6.12.2.1                

6.12.3   Veja 6.2.4 6.12.3.1                

6.12.4   Veja 6.2.5 6.12.4.1                

6.12.5   Veja 6.2.6 6.12.5.1                

6.12.6   Veja 4.3.2 6.12.6.1                

6.12.7   Veja 4.3.3 6.12.7.1                

6.13   Mais/Maior 
Concentração 

6.13.1   Nenhuma causa 
identificada 

6.13.1.1                

6.14   Menos/Menor 
Concentrção 

6.14.1   Nenhuma causa 
identificada 

6.14.1.1                

6.15   Manutenção 
Parcial 

6.15.1   Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos foram 
ignorados 

6.15.1.1   Fissuras no 
desaerador D-02 podendo 
causar vazamento de 
vapor/água quente 

S 3 4 A     
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 

6.15.1.2   Fissuras no tambor 
D-01 podendo causar 
vazamento de vapor/água 
quente 

S 3 4 A     



 

159 

 

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 6. Alimentação de água e geração de vapor Da bomba P-01 até as linhas a jusante do reservatório D-01 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Freq Ris Salvaguarda Recomendação 

    

6.16   Mais/Maior 
contaminação 

6.16.1   Nenhuma causa 
identificada 

6.16.1.1                

Fonte: Autores (2020) 
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Quadro 7 – Resultados do sétimo nó (Fatores humanos) do estudo de perigos e operabilidade (HAZOP)  

Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

7.1   Não/Nenhum(a) 
alarme em caso de 
emergência. 

7.1.1   Falta de energia 
impedindo o acionamento 
do alarme 

7.1.1.1   Não 
evacuação de 
funcionários em 
situação de 
emergência 

S 1 3 NA 
50   Sistema de alarme 
pneumático 

3   Treinamento 
de evacuação 

7.1.2   Falta de manutenção 
no sistema de alarme da 
planta 

7.1.2.1   Não 
evacuação de 
funcionários em 
situação de 
emergência 

S 1 4 M 

51   Teste periódico no 
sistema de alarme da 
unidade 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

 3   Treinamento 
de evacuação 

7.2   Menos/Menor 
iluminação nas áreas 
de trabalho incluindo 
em situações de 
emergência 

7.2.1   Falta de energia na 
unidade 

7.2.1.1   Condição 
inapropriada para 
trabalho 

S 4 3 A 
52   Iluminação de 
emergência com 
bateria independente 

 

7.2.1.2   Rota de fuga 
mal sinalizada 

S 1 3 NA 

52   Iluminação de 
emergência com 
bateria independente 

 

53   Sinalização de 
emergência 
fluorescente - Placas 
de PVC 
fotoluminescentes 

 

7.3   Não/Nenhum(a) 
uso de Equipamentos 
de Proteção individual 
por parte dos 
operadores 

7.3.1   Falta de EPI na 
unidade 

7.3.1.1   Possibilidade 
de fatalidade dos 
trabalhadores 

S 1 5 M 

54   Equipamentos de 
proteção individual 
deve ser garantido 
pela operação 

11   Treinamento 
dos trabalhadores 
quanto a 
importância do 
uso de EPIs 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

7.3.2   Desconhecimento ou 
descuido do trabalhador 

7.3.2.1   Possibilidade 
de fatalidade do 
trabalhador 

S 2 3 M 

54   Equipamentos de 
proteção individual 
deve ser garantido 
pela operação 

11   Treinamento 
dos trabalhadores 
quanto a 
importância do 
uso de EPIs 

 

12   Supervisão 
de campo deve 
garantir que 
trabalhadores 
usem os EPIs 
apropriados para 
suas atividades a 
todo o tempo 

7.4   Não/Nenhum(a) 
acesso à válvulas, 
indicadores e 
equipamentos que 
sejam operados 
manualmente ou 
precisem de constante 
manutenção 

7.4.1   Erro no projeto 

7.4.1.1   Necessidade 
do uso de escadas, 
andaimes ou outros 
meios para trabalhos 
recorrentes, 
aumentando o risco da 
operação 

S 3 5 A  

13   Revisão do 
Design da 
unidade deve 
levar em conta o 
acesso a tais 
equipamentos, 
prevendo 
plataformas ou 
que os mesmos 
sejam instalados 
em locais de fácil 
manipulação 

7.5   Parcial 
manutenção de rotina é 
realizada nos Sistemas 
Críticos de Segurança 
(SCS) e em 
equipamentos de 
segurança 

7.5.1   Desconhecimento ou 
descuido do trabalhador 

7.5.1.1   Problemas na 
operação, podendo 
levar a perda de 
produtos, aumento de 
pressões, níveis ou 
temperaturas - efeitos 

S 1 4 M 
27   Desenvolvimento 
de procedimento 
operacional 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

passiveis de provocar 
explosões ou incêndios 

 

14   Treinamento 
de pessoal 
responsável pelo 
armazenamento e 
inspeção de 
equipamentos de 
segurança 

7.5.1.2   Falha do 
equipamento de 
proteção individual 
durante o uso 

S 2 4 M 

27   Desenvolvimento 
de procedimento 
operacional 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

 

14   Treinamento 
de pessoal 
responsável pelo 
armazenamento e 
inspeção de 
equipamentos de 
segurança 

7.6   Não/Nenhum(a) 
Compreensão da forma 
correta de utilização de 
equipamentos de 
proteção individual por 
parte dos funcionários 

7.6.1   Ausência de 
treinamento específico de 
segurança ou 
desconhecimento do 
trabalhador 

7.6.1.1   Ausência do 
uso/ uso inapropriado 
de EPI 

S 2 4 M 

54   Equipamentos de 
proteção individual 
deve ser garantido 
pela operação 

11   Treinamento 
dos trabalhadores 
quanto a 
importância do 
uso de EPIs 

 

12   Supervisão 
de campo deve 
garantir que 
trabalhadores 
usem os EPIs 
apropriados para 
suas atividades a 
todo o tempo 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

7.7   Parcial 
Compreensão da forma 
correta de utilização de 
equipamentos de 
proteção individual por 
parte dos funcionários 

7.7.1   Ausência de 
treinamento específico de 
segurança ou 
desconhecimento do 
trabalhador 

7.7.1.1   Ausência do 
uso/ uso inapropriado 
de EPI 

S 2 4 M 

54   Equipamentos de 
proteção individual 
deve ser garantido 
pela operação 

11   Treinamento 
dos trabalhadores 
quanto a 
importância do 
uso de EPIs 

 

12   Supervisão 
de campo deve 
garantir que 
trabalhadores 
usem os EPIs 
apropriados para 
suas atividades a 
todo o tempo 

7.8   Não/Nenhum(a) 
Etiquetagem de 
equipamentos críticos 
(tanques, tubulações, 
válvulas manuais, 
instrumentos, 
controles, etc.) 

7.8.1   Desconhecimento ou 
descuido do trabalhador 

7.8.1.1   Falta de 
manutenção de 
equipamentos podendo 
causar danos aos 
mesmos 

A 3 1 NA 

55   Garantia de 
etiquetagem de 
válvulas, linhas e 
equipamentos 
seguindo o P&ID 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 

 

16   Inspeção de 
projeto levando 
em consideração 
tags de 
equipamentos 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

7.8.1.2   Acidentes 
durante a manutenção 
devido o não 
isolamento de 
equipamentos ou 
linhas que contenham 
produtos tóxico, 
inflamáveis ou 
materiais 
pressurizados ou 
energizados 

S 1 1 NA 

55   Garantia de 
etiquetagem de 
válvulas, linhas e 
equipamentos 
seguindo o P&ID 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 

 

16   Inspeção de 
projeto levando 
em consideração 
tags de 
equipamentos 

7.8.1.3   Problema 
operacional 
recuperável 

S 5 1 M 

55   Garantia de 
etiquetagem de 
válvulas, linhas e 
equipamentos 
seguindo o P&ID 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

 

16   Inspeção de 
projeto levando 
em consideração 
tags de 
equipamentos 

7.9   Parcial 
Etiquetagem de 
equipamentos críticos 
(tanques, tubulações, 
válvulas manuais, 
instrumentos, 
controles, etc.) 

7.9.1   Desconhecimento ou 
descuido do trabalhador 

7.9.1.1   Falta de 
manutenção de 
equipamentos podendo 
causar danos aos 
mesmos 

A 3 1 NA 

55   Garantia de 
etiquetagem de 
válvulas, linhas e 
equipamentos 
seguindo o P&ID 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 

 

16   Inspeção de 
projeto levando 
em consideração 
tags de 
equipamentos 

7.9.1.2   Acidentes 
durante a manutenção 
devido o não 
isolamento de 
equipamentos ou 
linhas que contenham 
produtos tóxico, 

S 1 1 NA 

55   Garantia de 
etiquetagem de 
válvulas, linhas e 
equipamentos 
seguindo o P&ID 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

inflamáveis ou 
materiais 
pressurizados ou 
energizados 

 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 

 

16   Inspeção de 
projeto levando 
em consideração 
tags de 
equipamentos 

7.9.1.3   Problema 
operacional 
recuperável 

S 5 1 M 

55   Garantia de 
etiquetagem de 
válvulas, linhas e 
equipamentos 
seguindo o P&ID 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 

 

16   Inspeção de 
projeto levando 
em consideração 
tags de 
equipamentos 

7.10   Menos/Menor 
Conhecimento dos 
parâmetros críticos de 

7.10.1   Desconhecimento 
ou descuido do trabalhador 

7.10.1.1   Acidentes 
durante a operação 
podendo levar a 

S 1 4 M 
27   Desenvolvimento 
de procedimento 
operacional 

17   Treinamento 
de operadores 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

operação por parte do 
operador 

devido a ausência de 
treinamento 

explosões ou formação 
de atmosfera tóxica ou 
inflamável 

56   Sistemas de 
alarmes e shut-down 
automático previstos 
pelo HAZOP 

 

7.10.1.2   Danos a 
equipamentos 

A 1 4 M 

27   Desenvolvimento 
de procedimento 
operacional 

17   Treinamento 
de operadores 

56   Sistemas de 
alarmes e shut-down 
automático previstos 
pelo HAZOP 

 

7.11   Outro(a) que não 
seja O setpoint correto 
inserido em sistemas 
de controle 

7.11.1   Descuido do 
funcionário 

7.11.1.1   Acidentes 
durante a operação 
podendo levar a 
explosões ou formação 
de atmosfera tóxica ou 
inflamável 

S 1 4 M  

18   Garantir que 
existe 
procedimento de 
checagem de set-
points por 
aprovador 

7.11.1.2   Danos a 
equipamentos 

A 1 4 M  

18   Garantir que 
existe 
procedimento de 
checagem de set-
points por 
aprovador 

7.12   Assim como 
Falta de comunicação 
entre os operadores de 
diferentes turnos 
quanto a eventos 
relevantes ocorridos no 
processo 

7.12.1   Ausência de 
procedimento de registro de 
atividades de operadores 

7.12.1.1   Acidentes 
durante a operação 
podendo levar a 
explosões ou formação 
de atmosfera tóxica ou 
inflamável 

S 1 4 M 

27   Desenvolvimento 
de procedimento 
operacional 

17   Treinamento 
de operadores 

56   Sistemas de 
alarmes e shut-down 
automático previstos 
pelo HAZOP 

19   Previsão no 
procedimento 
operacional de 
registro de 
atividades para 
operações 
relevantes 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

7.12.1.2   Danos a 
equipamentos 

A 1 4 M 

27   Desenvolvimento 
de procedimento 
operacional 

17   Treinamento 
de operadores 

56   Sistemas de 
alarmes e shut-down 
automático previstos 
pelo HAZOP 

19   Previsão no 
procedimento 
operacional de 
registro de 
atividades para 
operações 
relevantes 

7.13   Outro(a) que não 
seja a posição correta 
das válvulas (fechada 
ou aberta) durante a 
partida da planta. 

7.13.1   Desconhecimento 
ou descuido do trabalhador 

7.13.1.1   Acidentes 
durante o 
comissionamento 
podendo levar a 
explosões ou formação 
de atmosfera tóxica ou 
inflamável 

S 1 4 M 

57   Acionamento 
manual de alarme de 
emergência através da 
botoeira e parada da 
planta 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 

 

20   Deve ser 
prevista a 
avaliação prévia 
do risco e o 
planejamento da 
tarefa 

 

19   Previsão no 
procedimento 
operacional de 
registro de 
atividades para 
operações 
relevantes 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

7.13.1.2   Danos a 
equipamentos 

A 1 4 M 

57   Acionamento 
manual de alarme de 
emergência através da 
botoeira e parada da 
planta 

15   Treinamento 
de bloqueio e 
etiquetagem deve 
ser garantido 
para todos os 
funcionários que 
trablhem com 
startup ou 
manutenção da 
unidade 

 

20   Deve ser 
prevista a 
avaliação prévia 
do risco e o 
planejamento da 
tarefa 

7.14   Não/Nenhum(a) 
Sinalização das áreas 
perigosas da unidade 
(tais como painéis 
energizados, espaços 
confinados e 
equipamentos 
rotativos) ou de rotas 
de emergência 

7.14.1   Equipe de 
segurança de processos e 
do trabalho não previu 
instalação de sinalização 

7.14.1.1   Acidentes 
envolvendo 
eletrocussão, 
esmagamento ou 
atmosfera perigosa 
com potencial 
desconhecimento de 
rotas de fuga 

S 1 4 M 

 
21   Seguir a NR-
26 - Sinalização 
de Segurança 

 

16   Inspeção de 
projeto levando 
em consideração 
tags de 
equipamentos 

7.15   Assim como 
Equipamentos não 
próprios para áreas 
eletricamente 
classificadas ou 
pessoas portadoras de 
objetos que são fonte 

7.15.1   Descuido ou 
desconhecimento 

7.15.1.1   Condições 
potenciais para 
incêndios ou explosões 

S 1 1 NA 

56   Sistemas de 
alarmes e shut-down 
automático previstos 
pelo HAZOP 

22   Previsão de 
classificação de 
áreas do projeto 
com compra de 
equipamentos 
próprios para tais 
áreas 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

de ignição em potencial 
(como cigarros) 
próximos a tubulações 
de metano e 
hidrogênio. 

 

23   Sinalização 
proibindo uso de 
equipamentos 
eletrônicos e 
cigarros próximos 
à áreas 
classificadas 

 

12   Supervisão 
de campo deve 
garantir que 
trabalhadores 
usem os EPIs 
apropriados para 
suas atividades a 
todo o tempo 

7.16   Assim como 
Equipamentos não 
próprios para áreas 
eletricamente 
classificadas ou 
pessoas portadoras de 
objetos que são fonte 
de ignição em potencial 
(como cigarros) 
próximos reservatórios 
de diesel de bombas. 

7.16.1   Descuido ou 
desconhecimento 

7.16.1.1   Condições 
potenciais para 
incêndios ou explosões 

S 1 1 NA 

56   Sistemas de 
alarmes e shut-down 
automático previstos 
pelo HAZOP 

22   Previsão de 
classificação de 
áreas do projeto 
com compra de 
equipamentos 
próprios para tais 
áreas 

 

23   Sinalização 
proibindo uso de 
equipamentos 
eletrônicos e 
cigarros próximos 
à áreas 
classificadas 

 

12   Supervisão 
de campo deve 
garantir que 
trabalhadores 
usem os EPIs 
apropriados para 
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Processo: Síntese do hidrogênio a partir da reforma a vapor do biogás produzido em aterros sanitários 

Nó 7. Fatores humanos Cobre toda a operação 

Desvio Causa Consequência Cat Sev Fre Ris Salvaguarda Recomendação 

suas atividades a 
todo o tempo 

7.17   Assim como 
Vazamento de óleos 
utilizados em bombas e 
compressores 

7.17.1   Falta de 
manutenção destes 
equipamentos 

7.17.1.1   Danos ao 
solo e lençóis freáticos 

E 2 2 NA 

2   Previsão de diques 
em todas as bombas e 
compressores 
envolvidos no 
processo 

2   Procedimento 
de manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
deve ser 
considerado pela 
operação 

Fonte: Autores (2020) 
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5.1. CLASSIFICAÇÕES DOS CENÁRIOS 

 

Através do presente estudo foram identificados 329 cenários acidentais 

capazes de provocar desvios na segurança e operabilidade da planta de produção de 

hidrogênio avaliada. Destes, 163 foram avaliados segundo a matriz de riscos a 

presentada na figura 27. Entre os cenários não classificados estão: 26 cujas causas 

não foram identificadas - assumindo-se então a impossibilidade de sua ocorrência – e 

166 que já haviam sido analisados em outros desvios e, portanto, preenchidos com a 

palavra “veja” seguida do número do item onde o cenário já havia sido tratado. 

 

Figura 27 – Matriz de riscos com a classificação de todos os cenários estudados 

Fonte: Autores (2020) 

A figura 28 representa graficamente a distribuição dos cenários pelo seu nível 

de risco (aceitável, moderado e não aceitável). Já a figura 29 faz a distribuição do 

ponto de vista das categorias dos cenários entre (“Ativos – A”, “Meio-ambiente – E” e 

“Segurança – S”). 

1 5 0 2 18 15

2 0 4 1 7 3

3 3 7 0 30 5

4 0 0 1 11 8

5 2 7 1 30 3
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Figura 28 - Distribuição dos riscos dos cenários estudados 

 Fonte:  Autores (2020) 

Figura 29 - Distribuição das categorias dos cenários estudados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2020) 

Dos 91 cenários da categoria ativos cujo risco foi estudado, 78 forma 

classificados como de risco aceitável, 11 como moderado e 2 como não aceitável. 

Esta classificação pode ser vista na figura 30. Na figura 31 ela também é feita, mas 

considerando-se a probabilidade e a consequência. 
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Figura 30 - Distribuição dos riscos dos cenários de ativos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2020) 

 

 

Figura 31 – Matriz de riscos com a classificação de todos os cenários da categoria 

ativos. 

Fonte: Autores (2020) 

Já dos 68 cenários da categoria segurança cujo risco foi estudado, 21 foram 

classificados como de risco aceitável, 39 como moderado e 8 como não aceitável. 

Esta classificação pode ser vista na figura 32. Na figura 33 ela também é feita, mas 

considerando-se a probabilidade e a consequência. 

 

1 0 0 0 4 0

2 0 0 0 0 0

3 2 7 0 22 3

4 0 0 0 10 6

5 0 3 1 30 3
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Figura 32 - Distribuição dos riscos dos cenários de segurança 

Fonte: Autores (2020) 

Figura 33 – Matriz de riscos com a classificação de todos os cenários da categoria 

segurança. 

Fonte: Autores (2020) 

Quanto aos cenários 4 acidentais relativos ao meio ambiente (cuja classificação 

de risco pode ser vista na figura 34) todos foram classificados como inaceitáveis e 

eram relativos ao vazamento de óleo de bombas e compressores para o solo. O baixo 

número de hipóteses acidentais avaliadas nesta categoria se deve ao fato de, como 

dito no item 4.2.3, emissões de metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono 

terem sido avaliadas apenas do ponto de vista da segurança e perda de ativos, dada 

a natureza do biogás. 

1 5 0 2 14 15

2 0 0 1 7 3

3 1 0 0 8 2

4 0 0 1 1 2

5 2 4 0 0 0

1 2 3 4 5
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Figura 34 – Matriz de riscos com a classificação de todos os cenários da categoria 

meio-ambiente. 

Fonte: Autores (2020) 

 

 

5.2. RECOMENDAÇÕES E SALVAGUARDAS 

 

Ao longo do estudo HAZOP foram propostas recomendações a serem 

aplicadas pela operação a fim de ajudar a reduzir a frequência ou a severidade dos 

desvios encontrados. Tais recomendações servem para auxiliar a implementação de 

estudos, salvaguardas, procedimentos operacionais que vão além dos limites da 

análise de risco. 

O quadro 8 apresenta as 23 recomendações citadas nos quadros de 1 a 7 e 

permite a referência cruzada entre as recomendações e os cenários aos quais elas se 

aplicam. 
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Quadro 8 – Lista de recomendações e cenários referenciados 

Recomendação 

Cenários Referenciados 

Referência CAT SEV FRE RIS 

1   Avaliar instalação de pulmão 
reservatório de biogás a montante do 
compressor, garantindo o suprimento 
do gás do processo 

1.2.1.1 A 3 2 M 

1.2.1.2 A 5 2 A 

2   Procedimento de manutenção 
preventiva de equipamentos deve ser 
considerado pela operação 

1.4.1.1 E 2 2 NA 

1.5.1.1 A 3 4 A 

1.6.2.1 S 4 4 A 

1.14.1.1 A 4 4 A 

1.14.1.2 A 4 4 A 

1.14.1.3 A 3 4 A 

2.13.1.1 A 3 4 A 

2.13.1.2 A 3 4 A 

3.11.1.1 A 5 5 A 

3.12.1.1 A 5 5 A 

3.14.1.1 A 4 4 A 

3.14.1.2 A 4 4 A 

4.1.2.1 A 5 4 A 

4.1.3.1 A 5 4 A 

4.2.2.1 A 5 4 A 

4.4.2.1 E 2 2 NA 

4.4.3.1 E 2 2 NA 

4.13.1.1 A 3 4 A 

4.13.1.2 S 1 4 M 

5.13.1.1 A 3 4 A 

5.13.1.2 S 1 4 M 

6.15.1.1 S 3 4 A 

6.15.1.2 S 3 4 A 

7.1.2.1 S 1 4 M 

7.5.1.1 S 1 4 M 

7.5.1.2 S 2 4 M 

7.8.1.1 A 3 1 NA 

7.8.1.2 S 1 1 NA 

7.9.1.1 A 3 1 NA 

7.9.1.2 S 1 1 NA 

7.17.1.1 E 2 2 NA 

3   Treinamento de evacuação 2.1.2.1 S 1 4 M 

2.1.3.1 S 1 4 M 

2.4.1.1 S 1 5 M 
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Recomendação 

Cenários Referenciados 

Referência CAT SEV FRE RIS 

2.4.2.1 S 1 1 NA 

2.4.3.1 S 1 5 M 

2.4.4.1 A 4 5 A 

2.4.4.2 S 2 5 A 

3.2.3.1 S 1 5 M 

3.2.3.2 S 1 5 M 

3.2.4.1 S 2 5 A 

3.3.1.1 S 1 5 M 

3.3.1.2 S 1 5 M 

3.3.1.3 S 1 5 M 

3.3.2.1 S 2 5 A 

3.3.2.2 A 3 4 A 

4.2.6.1 S 1 5 M 

4.3.2.1 S 1 5 M 

4.13.1.2 S 1 4 M 

5.2.5.1 S 1 5 M 

5.3.2.1 S 1 5 M 

5.13.1.2 S 1 4 M 

7.1.1.1 S 1 3 NA 

7.1.2.1 S 1 4 M 

4   Treinamento de operadores para 
tomada de decisão em situação de 
emergência 

2.1.2.1 S 1 4 M 

2.1.3.1 S 1 4 M 

2.4.1.1 S 1 5 M 

2.4.2.1 S 1 1 NA 

2.4.3.1 S 1 5 M 

2.4.4.1 A 4 5 A 

2.4.4.2 S 2 5 A 

5   Garantir que material utilizado para o 
equipamento atende os requisitos da 
API-941 (Aço Austenítico Inoxidável é o 
melhor para dificultar ocorrência de 
HTHA -High Temperature Hydrogen 
Attack) 

2.4.1.1 S 1 5 M 

2.9.2.3 S 2 4 M 

3.2.3.1 S 1 5 M 

3.2.3.2 S 1 5 M 

3.3.1.1 S 1 5 M 

3.3.1.2 S 1 5 M 

3.3.1.3 S 1 5 M 

4.2.6.1 S 1 5 M 

4.3.2.1 S 1 5 M 

4.13.1.2 S 1 4 M 

5.13.1.2 S 1 4 M 

1.2.2.3 S 1 5 M 
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Recomendação 

Cenários Referenciados 

Referência CAT SEV FRE RIS 

6   Instaurar procedimento periódico de 
avaliação de integridade de 
equipamentos e tubulação por Raio-X 

1.2.2.4 S 1 5 M 

1.2.2.5 A 5 5 A 

2.4.1.1 S 1 5 M 

2.4.3.1 S 1 5 M 

2.4.4.1 A 4 5 A 

2.4.4.2 S 2 5 A 

2.9.2.3 S 2 4 M 

3.2.3.1 S 1 5 M 

3.2.3.2 S 1 5 M 

3.2.4.1 S 2 5 A 

3.3.1.1 S 1 5 M 

3.3.1.2 S 1 5 M 

3.3.1.3 S 1 5 M 

3.3.2.1 S 2 5 A 

3.3.2.2 A 3 4 A 

4.2.6.1 S 1 5 M 

4.2.7.1 A 4 5 A 

4.2.8.1 A 4 5 A 

4.3.2.1 S 1 5 M 

4.3.3.1 A 3 5 A 

4.3.4.1 A 3 5 A 

4.13.1.2 S 1 4 M 

5.2.5.1 S 1 5 M 

5.2.6.1 A 4 5 A 

5.3.2.1 S 1 5 M 

5.3.3.1 A 4 5 A 

5.13.1.2 S 1 4 M 

6.2.5.1 A 4 5 A 

6.15.1.1 S 3 4 A 

6.15.1.2 S 3 4 A 

7   Garantir que o material usado nas 
tubulações do processo atende a ASME 
B31.3 

1.2.2.3 S 1 5 M 

1.2.2.4 S 1 5 M 

1.2.2.5 A 5 5 A 

2.4.3.1 S 1 5 M 

3.2.4.1 S 2 5 A 

3.3.2.1 S 2 5 A 

3.3.2.2 A 3 4 A 

5.2.5.1 S 1 5 M 

5.3.2.1 S 1 5 M 
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Recomendação 

Cenários Referenciados 

Referência CAT SEV FRE RIS 

8   Garantir que o ambiente está 
ventilado com as trocas de ar 
necessárias 

3.2.3.1 S 1 5 M 

3.2.3.2 S 1 5 M 

3.3.1.3 S 1 5 M 

4.2.6.1 S 1 5 M 

4.3.2.1 S 1 5 M 

5.2.5.1 S 1 5 M 

5.3.2.1 S 1 5 M 

9   Avaliar instalação de filtro a jusante 
do reformador 

3.13.1.1 A 4 4 A 

3.13.1.2 A 3 4 A 

10   Verificar possibilidade de instalação 
de indicador de nível no reservatório de 
água 

4.2.5.1 A 3 2 M 

4.2.5.2 S 5 2 A 

6.2.2.1 A 3 2 M 

6.2.2.2 A 5 2 A 

6.2.3.1 A 5 4 A 

11   Treinamento dos trabalhadores 
quanto a importância do uso de EPIs 

7.3.1.1 S 1 5 M 

7.3.2.1 S 2 3 M 

7.6.1.1 S 2 4 M 

7.7.1.1 S 2 4 M 

12   Supervisão de campo deve garantir 
que trabalhadores usem os EPIs 
apropriados para suas atividades a todo 
o tempo 

7.3.2.1 S 2 3 M 

7.6.1.1 S 2 4 M 

7.7.1.1 S 2 4 M 

7.15.1.1 S 1 1 NA 

7.16.1.1 S 1 1 NA 

13   Revisão do Design da unidade 
deve levar em conta o acesso a tais 
equipamentos, prevendo plataformas 
ou que os mesmos sejam instalados em 
locais de fácil manipulação 

7.4.1.1 S 3 5 A 

14   Treinamento de pessoal 
responsável pelo armazenamento e 
inspeção de equipamentos de 
segurança 

7.5.1.1 S 1 4 M 

7.5.1.2 S 2 4 M 

15   Treinamento de bloqueio e 
etiquetagem deve ser garantido para 
todos os funcionários que trablhem com 
startup ou manutenção da unidade 

7.8.1.1 A 3 1 NA 

7.8.1.2 S 1 1 NA 

7.8.1.3 S 5 1 M 

7.9.1.1 A 3 1 NA 

7.9.1.2 S 1 1 NA 

7.9.1.3 S 5 1 M 

7.13.1.1 S 1 4 M 

7.13.1.2 A 1 4 M 

7.8.1.1 A 3 1 NA 
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Recomendação 

Cenários Referenciados 

Referência CAT SEV FRE RIS 

16   Inspeção de projeto levando em 
consideração tags de equipamentos 

7.8.1.2 S 1 1 NA 

7.8.1.3 S 5 1 M 

7.9.1.1 A 3 1 NA 

7.9.1.2 S 1 1 NA 

7.9.1.3 S 5 1 M 

7.14.1.1 S 1 4 M 

17   Treinamento de operadores 7.10.1.1 S 1 4 M 

7.10.1.2 A 1 4 M 

7.12.1.1 S 1 4 M 

7.12.1.2 A 1 4 M 

18   Garantir que existe procedimento 
de checagem de set-points por 
aprovador 

7.11.1.1 S 1 4 M 

7.11.1.2 A 1 4 M 

19   Previsão no procedimento 
operacional de registro de atividades 
para operações relevantes 

7.12.1.1 S 1 4 M 

7.12.1.2 A 1 4 M 

7.13.1.1 S 1 4 M 

20   Deve ser prevista a avaliação 
prévia do risco e o planejamento da 
tarefa 

7.13.1.1 S 1 4 M 

7.13.1.2 A 1 4 M 

21   Seguir a NR-26 - Sinalização de 
Segurança 

7.14.1.1 S 1 4 M 

22   Previsão de classificação de áreas 
do projeto com compra de 
equipamentos próprios para tais áreas 

7.15.1.1 S 1 1 NA 

7.16.1.1 S 1 1 NA 

23   Sinalização proibindo uso de 
equipamentos eletrônicos e cigarros 
próximos à áreas classificadas 

7.15.1.1 S 1 1 NA 

7.16.1.1 S 1 1 NA 

Fonte: Autores (2020) 

Além disso, o estudo também incluiu salvaguardas ao projeto, sendo estas: 

instrumentos e procedimentos com o intuito mitigar de riscos fossem mitigados, e 

assim conferir maior segurança e confiabilidade à unidade. O quadro 9 permite a 

melhor visualização delas, bem como dos cenários nos quais estas foram incluídas. 
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Quadro 9 – Lista de salvaguardas e cenários onde elas foram aplicadas 

Nº Salvaguarda Referência 

1 
Válvula de controle a montante do 
compressor K-01 (PV-01 Falha fecha ) 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.2.2.3; 1.2.2.4; 
1.2.2.5; 1.3.2.1; 1.9.3.1 

2 
Previsão de diques em todas as bombas e 
compressores envolvidos no processo 1.4.1.1; 7.17.1.1 

3 
Indicador e transmissor de pressão no 
compressor (PIT-01) 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.2.1.1; 1.2.1.2; 
1.2.2.3; 1.2.2.4; 1.2.2.5; 1.3.1.1; 1.3.1.2; 1.3.2.1; 
1.3.5.1; 1.7.1.1; 1.9.3.1; 1.10.2.1; 1.10.2.2 

4 
Alarme de baixa pressão (PAL-01) a 
montante do compressor 

1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.2.3; 1.2.2.4; 1.2.2.5; 1.3.1.1; 
1.3.1.2; 1.3.2.1; 1.3.5.1; 1.7.1.1; 1.10.2.1; 
1.10.2.2 

5 
Alarme de alta pressão a montante do 
compressor (PAH-01) 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.9.3.1 

6 Válvula de retenção X-07 1.5.1.1 

7 

Alarme de pressão alta e baixa no 
compressor K-01 (PAH-02 e PAL-02) 
capazes de dar shutdown na planta 1.5.1.1; 1.6.2.1 

8 

Alarme de pressão alta e baixa no 
compressor K-01 (PAH-02 e PAL-02) e 
switch (PSLH-2) capazes de dar shutdown 
na planta 1.2.4.1 

9 Válvulas de alívio PSV-01 e PSV-02 1.2.3.1; 1.6.2.1; 1.6.4.1; 1.6.4.2 

10 
Instalação de cadeado para travar a 
válvula X-02 com 100% de abertura 1.2.4.1; 1.14.1.1; 1.14.1.2; 1.14.1.3 

11 
Disjuntor de pressão (PSL-01) capaz de 
dar shutdown no compressor 1.2.1.1; 1.7.1.1; 1.10.2.1; 1.10.2.2 

12 
Sensor de vazamento de metano aciona 
alarme de emergência da planta 1.2.2.3; 1.2.2.4; 1.2.2.5; 1.3.2.1 

13 Sistema de Deluge (Combate a incêndio) 1.2.2.3; 1.2.2.4; 1.2.2.5; 1.3.2.1; 2.4.3.1 

14 
FIC-01 instalado a jusante da intersecção 
das linhas de biometano e vapor 2.4.2.1   

15 

Alarme de pressão alta e baixa na linha a 
montante dos reatores HDS-01 e HDS-02 
(PAH-03 e PAL-03) 1.6.2.1; 1.6.4.1; 1.6.4.2 

16 
Cadeados para travar as válvulas X-03 e 
X-04 na posição de 100% de abertura 1.6.4.1; 1.6.4.2 

17 Alarme de alta pressão (PALH-3) 
2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4; 2.1.3.1; 2.1.3.2; 
2.1.3.3; 2.2.2.1; 2.2.2.2; 2.4.1.1 

18 Adição de PSV-03 no Reformador  

19 
PIC-03 instalado a montante do trocador 
E-08 (na linha de vapor) que fecha PV-03 2.1.2.1; 2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.3.3; 2.4.1.1; 6.4.1.1 

20 

Válvula de retenção X-08 instalada na 
linha de vapor de processo, impedindo 
fluxo de metano neste sentido 2.4.2.1 

21 
Analisador de CH4 com alarme AIT-01 e 
com shutdown da planta 2.4.2.1 

22 

Válvula de bloqueio X-05 (falha fecha) 
instalada a jusante dos 
hidrodessulfurizadores 2.4.3.1 

23 
Analisador de CH4 com alarme AIT-02 e 
AIT-03 com shutdown da planta 2.4.3.1 

24 
PIT-04 fechando válvula PV-02 a jusante 
do tambor de vapor e PAL-02 2.4.4.1; 2.4.4.2; 6.3.1.1 
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Nº Salvaguarda Referência 

25 

TIC-03 e TAHL-03 controlando e 
alarmando variações inesperadas de 
temperatura no reformador 2.9.2.1; 2.9.2.2; 2.9.2.3 

26 

Analisador AIT-4 aferindo a concentração 
da corrente da mistura de biometano e 
vapor a montante do reformador 2.11.1.1 

27 
Desenvolvimento de procedimento 
operacional 

7.5.1.1; 7.5.1.2; 7.10.1.1; 7.10.1.2; 7.12.1.1; 
7.12.1.2 

28 
PIC-06 e PV-06 instalados a montante do 
trocador E-02 na linha de gás de síntese 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.2 

29 PSV-04 instalada no Shift (R-02) 3.1.1.3 

30 
PIC-07 e PV-07 instalados a montante do 
trocador E-02 na linha de vapor 3.1.2.2; 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.2.3; 3.2.4.1 

31 
PV-08 e PIC-08 a jusante do reformador 
(falhando fechada) 3.2.3.1; 3.2.3.2; 3.3.1.1; 3.3.1.2; 3.3.1.3 

32 
Analisador de H2 e CO com alarme AIT-04 
e AIT-05 dando shutdown da planta 3.2.3.1; 3.2.3.2; 3.3.1.1; 3.3.1.2; 3.3.1.3 

33 PAL-04 no tambor D-01 3.2.4.1; 3.3.2.1; 3.3.2.2 

34 PSV-05 instalada no vaso V-01 4.1.1.2 

35 PALH-05 instalado no vaso V-01 4.1.1.2 

36 Alarme PALH-07 na bomba P-02 
4.1.2.1; 4.2.3.1; 4.2.4.1; 4.2.4.2; 4.2.5.1; 4.2.5.2; 
4.3.1.1; 4.3.3.1; 6.2.1.1; 6.2.2.1; 6.2.2.2 

37 Alarme PALH-06 na bomba P-01 
4.1.3.1; 4.2.2.1; 4.2.8.1; 4.3.4.1; 6.2.1.1; 6.2.3.1; 
6.5.1.1; 6.5.1.2 

38 
Cadeados para travar válvula X-01 na 
posição de 100% de abertura 4.2.4.1; 4.2.4.2; 4.3.1.1 

39 
Analisador de H2 com alarme AIT-06 
dando shutdown na planta 4.2.6.1; 4.3.2.1; 4.13.1.2 

40 

PV-09 (falha fecha) e PIC-09 instalados a 
jusante do trocador E-03 na linha de 
produto 

4.2.6.1; 4.3.2.1; 4.13.1.2; 5.2.5.1; 5.3.2.1; 
5.13.1.2 

41 

Válvulas de retenção X-09 e X-10 
instaladas em paralelo na linha de 
escoamento de condensado do vaso V-02 4.4.1.1 

42 
Previsão de dique de contenção de 
vazamento de óleo 1.4.1.1; 4.4.2.1; 4.4.3.1 

43 PSV-06 instalada no vaso V-02 5.1.1.2 

44 
Cadeados para travar válvula X-06 na 
posição de 100% de abertura 5.2.3.1; 5.3.1.1 

45 
Analisador de H2 com alarme AIT-07 
dando shutdown na planta 5.2.5.1; 5.3.2.1; 5.13.1.2 

46 
TAH-04 alarmando alta temperatura da 
corrente de produto. 

5.1.1.3; 5.2.2.2; 5.2.3.2; 5.2.4.2; 5.2.6.2; 5.3.1.2; 
5.3.3.2 

47 
Alarme da alta pressão PALH-10 dando 
shutdown na bomba P-02 6.1.1.1; 6.1.2.1 

48 
Alarme de alto nível LAH-10 dando 
shutdown na bomba P-02 6.1.1.1 

49 
Válvula de retenção X-11 a jusante do 
tambor D-01 6.5.1.1; 6.5.1.2 

50 Sistema de alarme pneumático 7.1.1.1 

51 
Teste periódico no sistema de alarme da 
unidade 7.1.2.1 

52 
Iluminação de emergência com bateria 
independente 7.2.1.1; 7.2.1.2 
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Nº Salvaguarda Referência 

53 
Sinalização de emergência fluorescente - 
Placas de PVC fotoluminescentes 7.2.1.2 

54 
Equipamentos de proteção individual deve 
ser garantido pela operação 7.3.1.1; 7.3.2.1; 7.6.1.1; 7.7.1.1 

55 
Garantia de etiquetagem de válvulas, 
linhas e equipamentos seguindo o P&ID 7.8.1.1; 7.8.1.2; 7.8.1.3; 7.9.1.1; 7.9.1.2; 7.9.1.3 

56 
Sistemas de alarmes e shut-down 
automático previstos pelo HAZOP 

7.10.1.1; 7.10.1.2; 7.12.1.1; 7.12.1.2; 7.15.1.1; 
7.16.1.1 

57 

Acionamento manual de alarme de 
emergência através da botoeira e parada 
da planta 7.13.1.1; 7.13.1.2 

Fonte: Autores (2020) 

 

5.3. ANÁLISE FINANCEIRA 

 

Para implementação das salvaguardas citadas no item 5.2, é necessário 

realizar uma análise financeira, já que a sua compra e instalação representa custos 

ao projeto. É importante garantir que o trabalho desenvolvido nesse estudo é viável 

considerando-se ao valor de mercado do Hidrogênio (produto) e reforçar também a 

confiabilidade do método de análise de segurança utilizado. 

Considerando-se todas as ações definidas no HAZOP para a mitigação dos 

riscos. Faz-se possível a análise do orçamento elaborado para os desvios 

considerados, conforme tabela 19. 

Tabela 19 – Orçamento para desvios considerados no HAZOP 

Tipo Quantidade Preço unitário Preço/Dispositivo 

Válvula de controle 7  R$      30.000,00   R$    210.000,00  

Válvula de retenção 5  R$      15.000,00   R$      75.000,00  

Válvula de bloqueio 1  R$      15.000,00   R$      15.000,00  

Válvulas de Segurança 6  R$      10.000,00   R$      60.000,00  

Indicadores 9  R$      12.000,00   R$    108.000,00  

Alarmes 15  R$      10.000,00   R$    150.000,00  

Disjuntores 2  R$      15.000,00   R$      30.000,00  

Sistema de Deluge  1  R$    500.000,00   R$    500.000,00  

Cadeados  5  R$      20.000,00   R$    100.000,00  

Analisadores  7  R$      30.000,00   R$    210.000,00  
Sistema de iluminação 
de emergência 1 

 R$    300.000,00   R$    300.000,00  
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Tipo Quantidade Preço unitário Preço/Dispositivo 

Sistema de alarme 
pneumático 

1 
 R$    100.000,00   R$    100.000,00  

Botoeiras de parada  1  R$      15.000,00   R$      15.000,00  

Kits EPIs 200  R$           200,00   R$      40.000,00  

    Total  R$ 1.913.000,00  
Fonte: Autores (2020) 

 

 

5.3.1. Avaliação do CAPEX 

 

É importante ressaltar que o orçamento levantado anteriormente é apenas uma 

estimativa, pois os dados mais precisos sobre preços dos equipamentos não estão 

disponíveis na literatura para consulta. Tais dados geralmente são fornecidos somente 

para empresas no momento de uma proposta comercial formal. O valor dos 

instrumentos varia de acordo com o tipo, dimensionamento e quantidade e varia de 

acordo com o fornecedor. Muitas variáveis estão envolvidas em uma análise financeira 

completa, não sendo este o objetivo do presente trabalho.  Aqui é importante que se 

saiba que é possível realizar tal análise com base no HAZOP e, através dela, 

demonstrar a eficácia do modelo desenvolvido. 

Para avaliação do CAPEX, foi considerado os custos de compra baseado na 

Tabela 19 e custos aproximados de projeto, contrato de EPC (engineering, 

procurement and construction – engenharia, aquisição e construção), supondo que 

uma empresa será contratada para a realização e implementação do projeto e uma 

margem de contingência de riscos foi considerada, já que o valor real de compra das 

salvaguardas estudadas não está disponível.  

A partir disso tem-se o valor de CAPEX, que é a quantidade de recursos 

financeiros que serão alocados para a realização de investimentos em compra de 

bens de uma empresa. Tais bens podem ser equipamentos, projetos ou até alocação 

de pessoal. Na Tabela 20 vemos o resultado do investimento estimado necessário 

para a implementação das salvaguardas levantadas pela análise de segurança. 
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Tabela 20 – Levantamento do CAPEX 

Itens Valor Estimado 

Engenharia  R$                6.000.000,00  

Instrumentos  R$                1.113.000,00  

Sistema de combate a incêndio 
(deluge) 

 R$                  500.000,00  

Sistema de Iluminação  R$                  300.000,00  

EPC  R$                  573.900,00  

Contingência de riscos  R$                2.546.070,00  

Total  R$              11.032.970,00  
Fonte: Autores (2020) 

 

5.3.2. Avaliação de Payback simples 

 

Payback que em português é traduzido como “retorno” é um método utilizado 

por empresas para calcular o tempo de retorno de um determinado investimento em 

projeto. Em termos simples, o Payback é o prazo de retorno (em anos) do investimento 

inicial até o momento em que o ganho acumulado da empresa, ou unidade se iguale 

ao montante do investimento, ou seja, quanto tempo demora para que o projeto “se 

pague” (MORAES, 2016). 

Para calcular o Payback, é necessário calcular o ganho no período. Para isso, 

algumas considerações foram feitas. O ganho é diretamente dependente da 

quantidade de resíduo processado na unidade, da quantidade de biometano obtido, 

conversão global do processo, além de outros fatores.  

Para o cálculo da quantidade de resíduo processada na unidade, foi 

considerada a quantidade de resíduo per capita da população brasileira, já citada 

nesse estudo no item 3.4, e para o caso de estudo, a cidade de Niterói foi escolhida e 

a população estimada foi de 513.584 (IBGE, 2019). Foi considerado também que, na 

região da América Latina e Caribe, 52% do resíduo produzido pela população segue 

para aterros sanitários para ser processada (WBG, 2018). Na tabela 21 vemos o 

resumo dos principais parâmetros utilizados e a quantidade de resíduo a ser 

processada pela unidade estudada. 
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Tabela 21 – Principais parâmetros para o cálculo da quantidade de resíduo 

processada na unidade de processo 

Parâmetro Valor 

Lixo per capita 1,04 kg/dia 

População de Niterói 513.584 pessoas 

Resíduo anual 194.956 ton/ano 
Porcentagem de resíduos encaminhados 
para aterros 

52 % 

Entrada de resíduo no aterro 101.377 ton/ano  
Fonte: Autores (2020) 

O próximo passo para o cálculo da receita da unidade é calcular a quantidade 

de Hidrogênio que será produzida a partir da entrada de resíduo. Para isso, é 

necessário saber qual é a porcentagem de resíduo biodegradável no resíduo comum, 

pois é a partir deste que é retirado o biometano.  

Tais parâmetros já foram tratados no presente estudo, no item 3.4.1. Além 

dessas informações, são necessárias a conversão global de biometano, que foi 

considerada como sendo 98% (SOARES et al., 2016) e o índice de recuperação do 

biometano, ou seja, quanto do biogás gerado no aterro é recuperado e captado para 

o processo (VANZIN, 2006). As Tabelas 22 e 23 apresentam os parâmetros utilizados 

para o cálculo da quantidade de Hidrogênio produzida. 

Tabela 22 – Parâmetros para o cálculo da quantidade de Hidrogênio 

Parâmetro Valor 

Índice de recuperação do metano 75% 

Conversão global 98% 

Porcentagem de biodegradável no resíduo 44% 

Porcentagem de metano no resíduo 
biodegradável 

50% 

Densidade do hidrogênio (kg/m3)  0,084 

Densidade do biometano (kg/m3) 0,657 
Fonte: Autores (2020) 

Tabela 23 – Cálculo da Quantidade de Hidrogênio produzida 

Quantidade  Valor   

Biometano  25.460.071 m3/ano 
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Quantidade  Valor   

Hidrogênio  24.950.869 m3/ano 

Hidrogênio  68.359 m3/dia 
Fonte: Autores (2020) 

Calculada a quantidade de Hidrogênio produzida na unidade, é possível 

calcular a Receita, baseado no valor de venda do gás, que foi considerado como 

sendo U$ 3,00 por kg de Hidrogênio (HISOUR, 2018). Também foi considerado que a 

produção do gás ocorre durante 300 dias úteis, considerando, assim, tempo de parada 

da unidade para manutenção e possíveis perdas na produção devido a eventuais shut-

downs (paradas inesperadas) durante o processo.  

Além disso, um fator de segurança foi colocado, para considerar que 30% do 

valor da Receita foi destinado a possíveis manutenções de equipamentos, gastos com 

pessoal, impostos, dentre outros possíveis custos fixos e outras emergências, 

conforme tabela 24. 

 

Tabela 24 – Cálculo do Payback Simples 

Receita 

Geração (m3/dia) 68.359 

Geração (kg/dia) 5.749 

Preço do H2 (U$/kg) 3,00 

Preço dólar (R$) 5,26 

Dias úteis de produção 300 

Receita (R$) 27.215.547,03 

Receita Total (R$) 19.050.882,92 

  

Payback Simples 0,58 anos 
Notas: A conversão do dólar para real utilizada foi a do dia 05 de agosto de 2020 

Fonte: Autores (2020) 

 

Desta forma, como pode-se perceber na segunda coluna, os custos associados 

à implementação das salvaguardas propostas pelo HAZOP são pagos em 

aproximadamente 7 meses de operação.  
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6. CONCLUSÔES 

 

A sociedade moderna gradativamente está se tornando mais consciente do 

impacto ambiental causado pelo seu estilo de vida e da dependência da conservação 

do equilíbrio ecológico para a manutenção da vida na terra. Simultaneamente a isso, 

existe um processo de crescimento da demanda energética e da produção de lixo 

urbano, afetado pelo desenvolvimento tecnológico contínuo, crescimento populacional 

e pela globalização - que promove cada vez mais o aumento do fluxo de pessoas e 

mercadorias através de grandes distâncias. 

Frente a este cenário o hidrogênio produzido a partir da reforma a vapor do 

metano proveniente do biogás obtido em aterros sanitários se mostra uma alternativa 

promissora para a substituição gradual dos combustíveis fósseis. Isto porque, além 

de gerar mais energia por unidade de massa que os combustíveis convencionais, este 

processo é uma alternativa com baixa pegada de carbono, devido ao fato de que o 

metano utilizado para a produção do hidrogênio já participa do ciclo do carbono. 

Assim, projetos deste tipo possuem créditos de carbono que podem ser vendidos no 

mercado internacional para empresas que poluam além do definido no protocolo de 

Kyoto. 

Devido às características inflamáveis físico-químicas do hidrogênio e do 

metano (gases que participam do processo químico estudado neste trabalho), além 

do potencial de asfixia causado pelo monóxido de carbono (presente no biogás), a 

segurança de uma planta de RVM (Reforma a Vapor do Metano) pode ser 

questionada. Entretanto, conforme podemos concluir através do estudo de perigos e 

operabilidade (HAZOP), 60% dos cenários acidentais possíveis de ocorrer na unidade 

são classificados como possuindo um nível de risco aceitável, ou seja, que não precisa 

de medidas de mitigação, dado seu baixo impacto ou frequência.  

Ainda segundo a análise, 30% dos cenários acidentais estudados são 

classificados como possuindo um nível de risco moderado e apenas 9% são tidos 

como inaceitáveis. Para estes casos, como visto neste trabalho, é possível propor 

medidas de mitigação de riscos reduzindo sua frequência de ocorrência ou seu efeito 
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físico. Tais salvaguardas são capazes de garantir a segurança e a confiabilidade do 

processo, viabilizando-o do ponto de vista da segurança de processos. 

Além disso, a partir dos cálculos realizados torna-se claro que o projeto é 

economicamente viável, podendo-se garantir que a relação custo/benefício é alta, já 

que as salvaguardas inseridas pelo estudo de HAZOP são pagas com menos de um 

ano de receita. Vale lembrar que um investimento pequeno pode mitigar riscos 

altíssimos, que poderiam levar a acidentes com perdas de vidas humanas e de ativos 

muito grande, sendo, portanto, um investimento que vale a pena. 

 

6.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para futuras pesquisas relativas ao presente estudo pode-se 

citar: 

1. Dimensionamento de equipamentos e tubulações: 

 

O presente estudo levou em consideração dados encontrados na bibliografia 

como valores de temperaturas e pressões nos equipamentos, que não 

necessariamente estão compatíveis com a vazão de hidrogênio produzida 

proposta na tabela 25. 

Um estudo de HAZOP é mais bem realizado quando tendo-se em mãos os 

valores de temperatura, vazão e máxima pressão aceitável dos equipamentos 

analisados. Por isso, sugere-se que seja realizado o dimensionamento de 

equipamentos e tubulações de uma unidade de reforma a vapor do biometano, 

previamente ao estudo do HAZOP.  

 

2. Consideração das salvaguardas e reavaliação do risco: 

 

Quanto maior é o grau de detalhes em um fluxograma de processos, melhor a 

avaliação do risco envolvido. Por este motivo, considera-se que seria proveitoso, 

reavaliar os riscos do processo de reforma a vapor do biometano através ainda 

da metodologia HAZOP, entretanto considerando como instaladas as 

salvaguardas propostas pelo presente estudo. 
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3. Análise preliminar de risco de um aterro sanitário e de uma estação de 

tratamento de lixiviado: 

 

Aterros sanitários e estações de tratamento do lixiviado (chorume) são 

unidades necessárias para a instalação de uma indústria de hidrogênio como a 

estudada neste projeto, além de serem fontes potenciais de perigos. Estudos de 

HAZOP destes, quando em conjunto com o presente trabalho, garantiria que a 

totalidade dos riscos (desde a produção do biogás até a purificação do hidrogênio) 

foram analisados. 
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